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Stadgar och principer
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Förbundsstyrelsens förslag nr 7 
om Revidering av stadgar (12a)
Inför varje kongress ska förbundsstyrelsen se över stadgarna och lägga förslag till revidering. Inför 
denna kongress har förbundsstyrelsen gett förslag till revideringar som möjliggör fortsatt bidrag 
från MUCF och även tydliggörande av vissa stadgar.

Förklaring till uppställningen
Första kolumnen innehåller de nuvarande stadgarna, andra kolumnen innehåller förbundsstyrelsens 
förslag till stadgar och tredje kolumnen en förklaring till vad som skiljer dem åt.  Förbundsstyrelsens 
förslag på stadgerevideringar är markerade med fet stil.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att anta de reviderade stadgarna



U
ngdom

ens N
ykterhetsförbunds 29:e kongress, 20

21

210

Paragraf Nuvarande Ändringsförslag Kommentar

Allmänna 

bestämmelser för UNF

§ 1:1
Organisation

• Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)
är en nykterhetsorganisation i Sverige.
UNF arbetar för en demokratisk och
solidarisk värld fri från droger. UNF är
en del av IOGT International.

• UNF är religiöst neutralt och
partipolitiskt obundet.

• UNF bildar tillsammans med IOGT-
NTO, Junis och Nykterhetsrörelsens
scoutförbund (NSF) IOGT-NTO–
rörelsen. Förbundens särart med
avseende på verksamhet och
medlemsåldrar bildar en bred helhet.
Förbunden utgår i sin verksamhet från
IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

• Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)
är en nykterhetsorganisation i Sverige.
UNF:s vision är en demokratisk och
solidarisk värld fri från droger. UNF:s

uppdrag är att tillsammans föra en

nykter kamp där unga får kraft att

vara framtidens världsförbättrare.

UNF är en del av Movendi

International.

• UNF är religiöst neutralt och
partipolitiskt obundet.

• UNF bildar tillsammans med IOGT-
NTO, Junis och Nykterhetsrörelsens
scoutförbund (NSF) IOGT-NTO–
rörelsen. Förbundens särart med
avseende på verksamhet och
medlemsåldrar bildar en bred helhet.
Förbunden utgår i sin verksamhet från
IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

Tydliggjort visionen. 

Lagt in en ny mening om 
UNF:s uppdrag.

Organisationen IOGT 
International har bytt namn 
till Movendi.
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§ 1:2
IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser

• IOGT-NTO-rörelsen är en del av
en världsomspännande folk- och
bildningsrörelse.

Rörelsen bygger på principen om
alla människors lika värde och
rättigheter, utan åtskillnad av något
slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen
samlas människor som tagit ställning
för personlig nykterhet och som delar
viljan att tillsammans verka för bättre
levnadsvillkor för alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre
bärande idéer:

Demokrati

Alla människor har lika värde och
samma rätt att påverka samhällets
utveckling. Vi arbetar för ett
demokratiskt samhälle med jämlika
förutsättningar för personlig utveckling,
frihet och delaktighet. Inom IOGT-
NTO-rörelsen har alla medlemmar
möjlighet att göra sin röst hörd och
verksamheten utgår från
medlemmarnas vilja.

• IOGT-NTO-rörelsen är en del av
en världsomspännande folk- och
bildningsrörelse.

• Rörelsen bygger på principen om
alla människors lika värde och
rättigheter, utan åtskillnad av något
slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen
samlas människor som tagit ställning
för personlig nykterhet och som delar
viljan att tillsammans verka för bättre
levnadsvillkor för alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre
bärande idéer:

Demokrati

Alla människor har lika värde och
samma rätt att påverka samhällets
utveckling. Vi arbetar för ett
demokratiskt samhälle med jämlika
förutsättningar för personlig utveckling,
frihet och delaktighet. Inom IOGT-
NTO-rörelsen har alla medlemmar
möjlighet att göra sin röst hörd och
verksamheten utgår från medlemmarnas
vilja.

Inga ändringar
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§ 1:3 Beslutande organ • UNF:s beslutande organ är på riksplanet
kongressen och förbundsstyrelsen, på
distriktsplanet distriktsårsmötet och
distriktsstyrelsen samt på lokalplanet
föreningsmötet och föreningsstyrelsen.

• De beslutande organen för samarbete
inom IOGT-NTO-rörelsen är
på riksplanet riksstyrelsen samt
på lokalplanet kretsårsmötet och
kretsstyrelsen.

• UNF:s beslutande organ är på riksplanet
kongressen och förbundsstyrelsen, på
distriktsplanet distriktsårsmötet och
distriktsstyrelsen samt på lokalplanet
föreningsmötet och föreningsstyrelsen.

• De beslutande organen för samarbete
inom IOGT-NTO-rörelsen är
på riksplanet riksstyrelsen samt
på lokalplanet kretsårsmötet och
kretsstyrelsen.

Inga ändringar
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§ 1:4 Medlemskap • Den som avlagt medlemslöfte 
och är registrerad i förbundets 
medlemsregister är medlem i UNF. 
Varje medlem skall tillhöra en förening. 
En medlem kan ha lokalt medlemskap i 
flera föreningar i IOGT-NTO-rörelsen 
men kan bara vara registrerad medlem i 
en enda förening.

• Man kan vara medlem i UNF från och 
med det år man fyller 13 år till och med 
det år man fyller 25 år.

• Varje registrerad medlem i UNF anses 
också som medlem i IOGT-NTO. Varje 
registrerad medlem i IOGT-NTO anses 
från och med det år medlemmen fyller 
13 år till och med det år medlemmen 
fyller 25 år också som medlem i UNF. 
Den som anses som medlem i ett annat 
förbund har de rättigheter som följer 
av ett medlemskap i förbundet ifråga, 
med undantag för de rättigheter som 
är förbehållna förbundets registrerade 
medlemmar.

• Varje registrerad medlem i Junis 
registreras som medlem i UNF det år 
den fyller 15 år

• Den som avlagt medlemslöfte och är 
registrerad i förbundets medlemsregister 
är medlem i UNF. Varje medlem skall 
tillhöra en förening. En medlem kan ha 
lokalt medlemskap i flera föreningar i 
IOGT-NTO-rörelsen men kan bara vara 
registrerad medlem i en enda förening.

• Man kan vara medlem i UNF från och 
med det år man fyller 13 år till och med 
det år man fyller 25 år.

• Varje registrerad medlem i UNF anses 
också som medlem i IOGT-NTO. Varje 
registrerad medlem i IOGT-NTO anses 
från och med det år medlemmen fyller 
13 år till och med det år medlemmen 
fyller 25 år också som medlem i UNF. 
Den som anses som medlem i ett annat 
förbund har de rättigheter som följer 
av ett medlemskap i förbundet ifråga, 
med undantag för de rättigheter som 
är förbehållna förbundets registrerade 
medlemmar.

• Varje registrerad medlem i Junis 
registreras som medlem i UNF det år 
den fyller 15 år

Inga ändringar
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§1:5 Medlemslöfte § 1:5 Medlemslöfte
• Den som vill bli medlem i UNF ska 

avlägga följande medlemslöfte: 
 
Som medlem i UNF lovar jag att arbeta 

för ett bättre samhälle utifrån IOGT-

NTO- rörelsens grundsatser. Därmed lovar 

jag att leva helnyktert, det vill saga att 

inte använda alkoholdrycker med högre 

alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika 

eller andra gifter med berusande effekt.

§ 1:5 Medlemslöfte
• Den som vill bli medlem i UNF ska 

avlägga följande medlemslöfte:  
 
Som medlem i UNF lovar jag att arbeta 

för ett bättre samhälle utifrån IOGT-

NTO- rörelsens grundsatser. Därmed lovar 

jag att leva helnyktert, det vill saga att 

inte använda alkoholdrycker med högre 

alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika 

eller andra gifter med berusande effekt.

Satt ihop två stycken till ett.

§1:6 Medlemsavgift Varje medlem ska betala den medlemsavgift 
som kongressen, distriktsårsmötet eller 
föreningsårsmötet har bestämt.
Föreningsstyrelsen kan besluta att 
en medlem ska vara befriad att betala 
medlemsavgift.

Kongressen kan besluta om medlemsavgift 
för medlemmarna i förbundet, 
distriktsårsmötet för
medlemmarna i distriktet och 
föreningsårsmötet för medlemmarna i 
föreningen.

Tydligare skrivning kring 
medlemsavgifter på olika 
nivåer. Avgiftsbefriande tas 
bort.
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§ 1:2
IOGT-NTO-rörelsens 
grundsatser

• Solidaritet 
Människor är ömsesidigt beroende av 
varandra och har ett medmänskligt 
ansvar, såväl idag som för framtida 
generationer. En värld där alla får 
ta del av välfärd och trygghet är en 
förutsättning för personlig utveckling 
och sammanhållning. Genom vår 
verksamhet vill vi bygga gemenskap 
 på jämlik grund – lokalt, nationellt  
och globalt. 
 
Nykterhet 

I kampen för en bättre värld väljer vi ett 
liv fritt från alkohol och andra droger 
eftersom dessa utgör en belastning 
för såväl enskilda individer som för 
samhället i stort och är ett hinder 
för mänsklig utveckling. Genom 
vårt ställningstagande för personlig 
nykterhet inspirerar vi människor till 
ett nyktert liv, med vår verksamhet 
utmanar vi alkoholnormen.

• Solidaritet 
Människor är ömsesidigt beroende av 
varandra och har ett medmänskligt 
ansvar, såväl idag som för framtida 
generationer. En värld där alla får 
ta del av välfärd och trygghet är en 
förutsättning för personlig utveckling 
och sammanhållning. Genom vår 
verksamhet vill vi bygga gemenskap  
på jämlik grund – lokalt, nationellt  
och globalt.

• Nykterhet 
I kampen för en bättre värld väljer 
vi ett liv fritt från alkohol och andra 
droger eftersom dessa utgör en 
belastning för såväl enskilda individer 
som för samhället i stort och är ett 
hinder för mänsklig utveckling. Genom 
vårt ställningstagande för personlig 
nykterhet inspirerar vi människor till 
ett nyktert liv, med vår verksamhet 
utmanar vi alkoholnormen.

Inga ändringar
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§1:7 Medlemskapets 
upphörande

• Medlemskapet upphör på grund av 
utträde, utebliven bekräftelse eller 
uteslutning.

• En medlem kan utträda genom att 
anmäla sitt utträde.

• En medlem som efter ett års tid inte 
har bekräftat sitt medlemskap stryks ur 
medlemsregistret 

• En medlem som har brutit mot det som 
sägs om helnykterhet i medlemslöftet 
kan uteslutas. Beslut om detta fattas av 
styrelsen i medlemmens förening 

eller av distriktsstyrelsen eller 

förbundsstyrelsen efter samråd med 

föreningen.

• En medlem som uppenbarligen 
motverkar UNF:s syften som de 
framgår av IOGT- NTO-rörelsens 
grundsatser eller som skadar 
organisationen, dess verksamhet eller 
dess medlemmar kan stängas av från 
verksamheten eller uteslutas. Beslut 

om uteslutning kan bara fattas av 

förbundsstyrelsen med undantag 

för när nykterhetslöftet brutits.

• Medlemskapet upphör på grund av 
utträde, utebliven bekräftelse eller 
uteslutning.

• En medlem kan utträda genom att 
anmäla sitt utträde.

• En medlem som efter ett års tid inte 
har bekräftat sitt medlemskap stryks ur 
medlemsregistret 

• En medlem som har brutit mot 
det som sägs om helnykterhet i 
medlemslöftet kan uteslutas. Beslut om 
uteslutning kan fattas av styrelsen 

i medlemmens förening efter 

samråd med distriktsstyrelsen 

eller förbundsstyrelsen. Beslut 

om uteslutning kan även fattas 

av distriktsstyrelsen eller 

förbundsstyrelsen efter samråd med 

medlemmens förening.

•  En medlem som uppenbarligen 
motverkar UNF:s syften som de framgår 
av IOGT- NTO-rörelsens grundsatser 
eller som skadar organisationen, dess 
verksamhet eller dess medlemmar kan 
stängas av från verksamheten eller 
uteslutas. Beslut om uteslutning kan 

enbart fattas av förbundsstyrelsen 

med undantag för medlem som 

brutit mot helnykterheten. 

Föreningar bör samråda 
med distrikt eller förbund 
innan de får fatta beslut om 
uteslutningar. Dessutom 
har texten tydliggjorts.

Ny skrivning om att även 
medlemmar från övriga 
rörelsen som deltar i vår 
verksamhet kan stängas 
av. I övrigt några språkliga 
justeringar.

Lättare språk och 
tydliggörande i processen 
kring överklagande.

Tydliggörande kring vilka 
som ska skriva under 
uppförandekoden. Det görs 
även tillägg om tidsramar, 
konsekvenser och ansvar 
för uppförandekoden



U
ngdom

ens N
ykterhetsförbunds 29:e kongress, 20

21

217

Bestämmelser för UNF 

som riksorganisation

§2:1 Organisation

• Förbundets högsta beslutande organ 
är kongressen. Mellan kongresserna är 
förbundsstyrelsen förbundets beslutande 
och verkställande organ. UNF 
samarbetar med IOGT-NTO-rörelsens 
övriga förbund genom riksstyrelsen.

• Förbundets högsta beslutande organ 
är kongressen. Mellan kongresserna är 
förbundsstyrelsen förbundets beslutande 
och verkställande organ. UNF 
samarbetar med IOGT-NTO-rörelsens 
övriga förbund genom riksstyrelsen.

Inga ändringar
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§2:2 Ordinarie kongress • Kongress hålls vartannat år på den 
tid och plats som riksstyrelsen har 
beslutat. IOGT-NTO:s, UNF:s och 
Junis kongresser hålls samtidigt och på 
samma plats.

• Förbundsstyrelsen ska kalla till kongress 
senast fyra månader innan kongressen 
öppnas.

• Varje medlem, förening och distrikt kan 
skicka motioner till kongressen.

• Förbundsstyrelsen beslutar ett datum, 
som får infalla tidigast tio veckor före 
kongressens öppnande, då motionerna 
senast ska ha kommit in.

• Förbundsstyrelsen eller i förekommande 
fall riksstyrelsen ska yttra sig över varje 
motion.

• Ombuden och revisorerna ska ha fått 
alla handlingar till kongressen senast 
tjugo dagar innan kongressen öppnas.

• Kongress hålls vartannat år på den 
tid och plats som riksstyrelsen har 
beslutat. IOGT-NTO:s, UNF:s och Junis 
kongresser hålls samtidigt och på samma 
plats.

• Förbundsstyrelsen ska kalla till kongress 
senast fyra månader innan kongressen 
öppnas.

• Varje medlem, förening och distrikt kan 
skicka motioner till kongressen.

• Förbundsstyrelsen beslutar ett datum, 
som får infalla tidigast tio veckor före 
kongressens öppnande, då motionerna 
senast ska ha kommit in.

• Förbundsstyrelsen eller i förekommande 
fall riksstyrelsen ska yttra sig över varje 
motion.

• Ombuden och revisorerna ska ha fått alla 
handlingar till kongressen senast tjugo 
dagar innan kongressen öppnas.

Tydliggörande kring att 
valberedningen bereder 
alla val förutom valet av ny 
valberedning.

Dessutom har delen om 
kongressutskott blivit ett 
eget stycke. 
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§2:3 Extra kongress • Om förbundsstyrelsen, riksstyrelsen 
eller revisorerna beslutar det ska 
extra kongress hållas. Extra kongress 
ska också hållas om minst femton 
föreningar begär det.

• En extra kongress får bara behandla den 
fråga eller de frågor som är anledningen 
till att kongressen hålls.

• Förbundsstyrelsen ska kalla till extra 
kongress senast en månad innan 
kongressen öppnas. 

• De personer som valts till ombud till 
den senaste ordinarie kongressen är 
också ombud på den extra kongressen 
om inte ett distriktsårsmöte, extra 
distriktsårsmöte, regionmöte eller extra 
regionmöte beslutar något annat.

• En extra kongress är beslutsmässig när 
den har blivit kallad enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda ombuden 
är närvarande.

• Om förbundsstyrelsen, riksstyrelsen 
eller revisorerna beslutar det ska extra 
kongress hållas. Extra kongress ska också 
hållas om minst femton föreningar begär 
det.

• En extra kongress får bara behandla den 
fråga eller de frågor som är anledningen 
till att kongressen hålls.

• Förbundsstyrelsen ska kalla till extra 
kongress senast en månad innan 
kongressen öppnas. 

• De personer som valts till ombud till 
den senaste ordinarie kongressen är 
också ombud på den extra kongressen 
om inte ett distriktsårsmöte, extra 
distriktsårsmöte, regionmöte eller extra 
regionmöte beslutar något annat.

• En extra kongress är beslutsmässig när 
den har blivit kallad enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda ombuden är 
närvarande.

Inga ändringar
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§1:7 Medlemskapets 
upphörande

• Distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen 
äger rätt att stänga av en medlem 
frân verksamhet. En avstängning 
innebär att medlemmen inte är 
välkommen på någon av UNF:s 
verksamheter. En avstängning ska 
vara tidsbegränsad och efter passerat 
slutdatum är medlemmen fri att 
återigen delta på verksamhet. Under ett 
uteslutnings- eller avstängningsärende 
kan en medlem pausas från 
förtroendeuppdrag. Beslut om att pausa 
förtroendeuppdrag kan bara fattas av 
förbundsstyrelsen.

• I fråga om uteslutning eller avstängning 
frân verksamhet skall berörda personen 
ges rätt att yttra sig innan beslut fattas 
och ska informeras om beslutet. Om 
beslutet har fattats av förbundsstyrelsen 
eller distriktsstyrelsen ska också 

den uteslutna medlemmens 
förening informeras. Om beslutet 
har fattats av föreningsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen kan medlemmen 
överklaga beslutet till förbundsstyrelsen 
inom en mânad efter att 

medlemmen har informerats om 

uteslutningen eller avstängningen. 

Förbundsstyrelsen kan då upphäva 

beslutet. 

• Distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen 
har rätt att stänga av en medlem från 
verksamhet. Förbundsstyrelsen 

kan även stänga av personer som 

är medlemmar i andra förbund i 

IOGT-NTO-rörelsen från att delta 

på verksamhet som UNF genomför. 

En avstängning innebär att personen 
inte är välkommen på någon av UNF:s 
verksamheter. En avstängning ska 
vara tidsbegränsad och efter passerat 
slutdatum är personen fri att återigen 
delta på verksamhet. Under ett 
uteslutnings- eller avstängningsärende 
kan en person pausas från 
förtroendeuppdrag. Beslut om att pausa 
förtroendeuppdrag kan bara fattas av 
förbundsstyrelsen.

• I fråga om uteslutning eller avstängning 
från verksamhet ska den berörda 
personen ges möjlighet att yttra sig 
innan beslut fattas. Efter att ett beslut 

har fattats ska den berörda personen 

informeras om beslutet. Om beslutet 
har fattats av förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen ska den berörda 

personens förening informeras. Om 
beslutet har fattats av föreningsstyrelsen 
eller distriktsstyrelsen kan personen 
överklaga beslutet till förbundsstyrelsen, 

det ska göras inom 30 dagar från 

att personen blivit informerad av 

beslutet. 

Föreningar bör samråda 
med distrikt eller förbund 
innan de får fatta beslut om 
uteslutningar. Dessutom 
har texten tydliggjorts.

Ny skrivning om att även 
medlemmar från övriga 
rörelsen som deltar i vår 
verksamhet kan stängas 
av. I övrigt några språkliga 
justeringar.

Lättare språk och 
tydliggörande i processen 
kring överklagande.

Tydliggörande kring vilka 
som ska skriva under 
uppförandekoden. Det görs 
även tillägg om tidsramar, 
konsekvenser och ansvar 
för uppförandekoden
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§1:7 Medlemskapets 
upphörande

• Alla förtroendevalda/ledare på 
förbundsnivå och på distriktsnivå 
skriver under att de ska följa 
uppförandekoden.

• Alla ideella som regelbundet möter 

medlemmar och representerar UNF 

genom uppdrag på förbunds- eller 

distriktsnivå ska skriva under 

uppförandekoden. Påskriften ska 

ske inom tre månader från att de 

har fått sitt uppdrag. Väljer personen 
att inte skriva under uppförandekoden 
får den pausa sitt uppdrag tills dess att 
uppförandekoden är underskriven. 
Det är kongressen som beslutar 
om uppförandekoden och det är 
förbundsstyrelsen som är ansvariga för 
att den skrivs under. 

Föreningar bör samråda 
med distrikt eller förbund 
innan de får fatta beslut om 
uteslutningar. Dessutom 
har texten tydliggjorts.

Ny skrivning om att även 
medlemmar från övriga 
rörelsen som deltar i vår 
verksamhet kan stängas 
av. I övrigt några språkliga 
justeringar.

Lättare språk och 
tydliggörande i processen 
kring överklagande.

Tydliggörande kring vilka 
som ska skriva under 
uppförandekoden. Det görs 
även tillägg om tidsramar, 
konsekvenser och ansvar 
för uppförandekoden
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§2:4 Kongressombud • Kongressen har etthundra ombud. 
Där det finns distrikt väljs ombuden 
av distriktsårsmötena. Där det saknas 
distrikt tillhör föreningarna i stället 
regioner och ombuden väljs vid 
regionmöten. Förbundsstyrelsen 
bestämmer vilka föreningar som ska 
ingå i en region. En region ska i första 
hand bestå av ett område som tidigare 
har utgjort ett UNF-distrikt eller som 
utgör ett distrikt inom något eller 
några av IOGT- NTO-rörelsens övriga 
förbund. Ombuden ska vara valda 
och anmälda till kongressen senast tio 
veckor innan kongressens öppnande.

• Bestämmelser om regionmöte finns i § 
2:17.

• Varje distrikt eller region representeras 
av minst två ombud. Kvarvarande 
platser fördelas enligt ojämkad 
uddatalsmetod efter hur många 
bekräftade registrerade medlemmar 
distrikten eller regionerna hade den 
31 december âret före kongressen. 
Distriktet eller regionen har rätt till 
hälften sâ många ersättare som antal 
ombud. Vid udda antal ombud justeras 
detta nedât. Alla distrikt eller regioner 
har dock rätt till minst tvâ ersättare. 
Ersättarna ska väljas i en bestämd 
inbördes ordning.

• Kongressen har etthundra ombud. 
Där det finns distrikt väljs ombuden 
av distriktsårsmötena. Där det saknas 
distrikt tillhör föreningarna i stället 
regioner och ombuden väljs vid 
regionmöten. Förbundsstyrelsen 
bestämmer vilka föreningar som ska ingå 
i en region. En region ska i första hand 
bestå av ett område som tidigare har 
utgjort ett UNF-distrikt eller som utgör 
ett distrikt inom något eller några av 
IOGT- NTO-rörelsens övriga förbund. 
Ombuden ska vara valda och anmälda 
till kongressen senast tio veckor innan 
kongressens öppnande.

• Bestämmelser om regionmöte finns i § 
2:17.

• Varje distrikt eller region representeras 
av minst två ombud. Kvarvarande platser 
fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod 
efter hur många bekräftade registrerade 
medlemmar distrikten eller regionerna 
hade den 31 december âret före 
kongressen. Distriktet eller regionen 
har rätt till hälften sâ många ersättare 
som antal ombud. Vid udda antal ombud 
justeras detta nedât. Alla distrikt eller 
regioner har dock rätt till minst tvâ 
ersättare. Ersättarna ska väljas i en 
bestämd inbördes ordning.

Inga ändringar
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§2:5 Mötesrättigheter och 
beslutsformer

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på kongressen. Varje 
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-
rörelsen har yttranderätt på kongressen. 
Mötesordföranden kan ge yttranderätt 
till andra närvarande.

• Varje ombud har förslags- och rösträtt. 
Varje ledamot av förbundsstyrelsen 
och riksstyrelsen samt revisorerna 
har förslagsrätt. Valberedningen har 
förslagsrätt i de frågor de har berett. 
Ingen har rösträtt i frågor som rör egen 
förvaltning eller eget arvode. 

• Val sker på det sätt mötet beslutar eller, 
om någon röstberättigad begär det, 
genom sluten omröstning. Vid lika 
röstetal hålls en till omröstning; vid 
fortsatt likaläge avgör lotten. En röst på 
fler personer än det antal som ska väljas, 
eller på någon som inte är nominerad 
till valet, är ogiltig.

• Kongressen avgör andra frågor om 
mötesregler när de kommer upp.

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på kongressen. Varje 
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-
rörelsen har yttranderätt på kongressen. 
Mötesordföranden kan ge yttranderätt 
till andra närvarande.

• Varje ombud har förslags- och 
rösträtt. Förbundsstyrelsen och 
riksstyrelsen samt revisorerna 
har förslagsrätt. Valberedningen, 
valberedningskommitén och 

eventuella utskott har förslagsrätt i de 
frågor de har berett. Ingen har rösträtt 
i frågor som rör egen förvaltning eller 
eget arvode. 

• Val sker på det sätt mötet beslutar eller, 
om någon röstberättigad begär det, 
genom sluten omröstning. Vid lika 
röstetal hålls en till omröstning; vid 
fortsatt likaläge avgör lotten. En röst på 
fler personer än det antal som ska väljas, 
eller på någon som inte är nominerad till 
valet, är ogiltig.

• Kongressen avgör andra frågor om 
mötesregler när de kommer upp.

Förbundsstyrelsen har 
förslagsrätt i grupp, 
valberedningskommitén 
och eventuella utskott får 
förslagsrätt i sin fråga.
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§2:2 Ordinarie kongress • Kongressen väljer en valberedning 

som ska förbereda de val som ska 

göras på nästa kongress. Valet 

av valberedning bereds av en 

valberedningskommitté.  

 

UNF:s distriktsordförande utser 
gemensamt tre representanter till 
kommittén och förbundsstyrelsen 
samt förbundsvalberedningen utser en 
representant var inom sig. Samtliga 
representanter ska vara utsedda senast 
den 31 januari det âr som kongress 
infaller. Förbundsstyrelsen kan utse 
utskott för att förbereda andra ärenden. 

• Kongressen är beslutsmässig när den 
har blivit kallad enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda ombuden 
är närvarande.

• Kongressen väljer en valberedning 

som ska förbereda de val som ska 

göras på nästa kongress förutom 

valet av valberedning som bereds av 

en valberedningskommitté.  
 
UNF:s distriktsordförande utser 
gemensamt tre representanter till 
kommittén och förbundsstyrelsen 
samt förbundsvalberedningen utser en 
representant var inom sig. Samtliga 
representanter ska vara utsedda senast 
den 31 januari det âr som kongress 
infaller. 

• Förbundsstyrelsen kan utse utskott för 
att förbereda andra ärenden. 

• Kongressen är beslutsmässig när den 
har blivit kallad enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda ombuden är 
närvarande.

Tydliggörande kring att 
valberedningen bereder 
alla val förutom valet av ny 
valberedning.

Dessutom har delen om 
kongressutskott blivit ett 
eget stycke. 
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§2:6 Kongressärenden På en ordinarie kongress ska följande 
ärenden tas upp:
• fastställande av föredragningslista

• fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud

• ställningstagande till om kongressen har 
kallats enligt stadgarna 

• ställningstagande till om kongressen är 
beslutsmässig

• val av ordförande och sekreterare för 
kongressen, minst två rösträknare och 
minst två protokolljusterare

• rapport om eventuella kongressutskott

• föredragning av förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse föredragning 
av förbundsstyrelsens ekonomiska 
berättelser

• föredragning av revisionsberättelser och 
internrevisorernas rapport

• fastställande av resultaträkningar och 
balansräkningar

• beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsstyrelsen

• beslut om motioner och förslag

• beslut om ersättningar

• beslut om arbetsplan för de kommande 
två kalenderåren 

• beslut om medlemsavgift

På en ordinarie kongress ska följande 
ärenden tas upp:
• fastställande av föredragningslista

• fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud

• ställningstagande till om kongressen har 
kallats enligt stadgarna 

• ställningstagande till om kongressen är 
beslutsmässig

• val av ordförande och sekreterare för 
kongressen, minst två rösträknare och 
minst två protokolljusterare

• Fastställande av arbetsordning

• rapport om eventuella kongressutskott

• föredragning av förbundsstyrelsens 

verksamhetsberättelse 

• föredragning av förbundsstyrelsens 

ekonomiska berättelser

• föredragning av revisionsberättelser och 
internrevisorernas rapport

• fastställande av resultaträkningar och 
balansräkningar

• beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsstyrelsen

• beslut om motioner och förslag

• beslut om ersättningar

• beslut om arbetsplan för de kommande 
två kalenderåren 

• beslut om medlemsavgift för de 
kommande två kalenderåren

Lagt till arbetsordning 
bland kongressärendena.  
Tydliggjort vilken 
period medlemsavgiften 
gäller. Tydliggjort 
vilka val som ska göras 
till förbundsstyrelsen. 
Uppdaterat Movendi 
Internationals namn. 
Samt ytterligare 
språkliga justeringar och 
konsekvensändringar. 



U
ngdom

ens N
ykterhetsförbunds 29:e kongress, 20

21

226

§2:6 Kongressärenden • beslut om budget för de kommande två 
kalenderåren

• beslut om antal ledamöter, minst sju, i 
förbundsstyrelsen

• val av ordförande, sekreterare, kassör, 
och ytterligare minst två ledamöter i 
förbundsstyrelsen

• val av två ledamöter i riksstyrelsen

• val av ombud och ersättare till IOGT-
NTO Internationals kongress 

• fastställande av uppdragsbeskrivning för 
internrevisorerna

• val av två till tre internrevisorer och två 
ersättare

val av valberedning med fem ledamöter, 
varav ensammankallande, och fem 
ersättare
eventuella ytterligare val
beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen

Protokollet från kongressen ska inom 
fyra månader lämnas till den avgående 
och den nytillträdda förbundsstyrelsen, 
ombuden, ombudsersättarna, revisorerna 
och distrikten samt hållas tillgängligt för 
föreningar och kretsar.

• beslut om budget för de kommande två 
kalenderåren

• beslut om antal ledamöter, minst sju, i 
förbundsstyrelsen

• val av ordförande, eventuella vice 
ordförande, sekreterare, kassör, 
bildningsledare och övriga ledamöter i 
förbundsstyrelsen

• val av två ledamöter i riksstyrelsen

• val av ombud och ersättare till Movendi 
Internationals kongress 

• fastställande av uppdragsbeskrivning för 
internrevisorerna

• val av två till tre internrevisorer och två 
ersättare

• val av valberedning med fem ledamöter, 
varav en sammankallande, och fem 
ersättare

• eventuella ytterligare val

• beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen

Protokollet från kongressen ska inom 
fyra månader lämnas till den avgående 
och den nytillträdda förbundsstyrelsen, 
ombuden, ombudsersättarna, revisorerna 
och distrikten samt hållas tillgängligt för 
föreningar och kretsar.

Lagt till arbetsordning 
bland kongressärendena.  
Tydliggjort vilken 
period medlemsavgiften 
gäller. Tydliggjort 
vilka val som ska göras 
till förbundsstyrelsen. 
Uppdaterat Movendi 
Internationals namn. 
Samt ytterligare 
språkliga justeringar och 
konsekvensändringar. 
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§2:7 Förbundsstyrelse • Kongressen ska välja en 
förbundsstyrelse med minst sju 
ledamöter. Styrelsen väljs för tiden intill 
slutet av nästa ordinarie kongress. Om 
kongressen ajournerar sig kan den dock 
besluta att den nya styrelsen ska tillträda 
vid en tidpunkt som infaller innan 
kongressen har avslutats. Ordförande, 
vice ordförande, sekreterare, kassör 
och bildningsledare väljs särskilt.

• Förbundsstyrelsen är beslutsmässig 
när samtliga ledamöter erhållit kallelse, 
innehållande tid och plats för mötet 
samt föredragningslista, senast en vecka 
innan mötets inledande samt att mer än 
halva antalet ledamöter är närvarande.

• Protokoll från förbundsstyrelsemöten 
skall göras tillgängligt för medlemmar 
och förtroendevalda senast sex veckor 
efter mötets avslutande.

• Handlingar inför förbundsstyrelsemöten 
skall göras tillgängligt för medlemmar 
och förtroendevalda senast en vecka 
innan mötets öppnande.

• Kongressen ska välja en förbundsstyrelse 
med minst sju ledamöter. Styrelsen väljs 
för tiden intill slutet av nästa ordinarie 
kongress. Om kongressen ajournerar 
sig kan den dock besluta att den nya 
styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt 
som infaller innan kongressen har 
avslutats. Ordförande, eventuella vice 
ordförande, sekreterare, kassör och 
bildningsledare väljs särskilt.

• Förbundsstyrelsen är beslutsmässig 
när samtliga ledamöter erhållit kallelse, 
innehållande tid och plats för mötet samt 
föredragningslista, senast en vecka innan 
mötets inledande samt att mer än halva 
antalet ledamöter är närvarande.

• Protokoll från förbundsstyrelsemöten 
skall göras tillgängligt för medlemmar 
och förtroendevalda senast sex veckor 
efter mötets avslutande.

• Handlingar inför förbundsstyrelsemöten 
skall göras tillgängligt för medlemmar 
och förtroendevalda senast en vecka 
innan mötets öppnande.

Lagt in eventuella framför 
vice ordförande.
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§2:8 Förbundsstyrelsens 
uppgifter

• Förbundsstyrelsen är förbundets 
verkställande organ. Mellan 
kongresserna är förbundsstyrelsen 
förbundets beslutande organ. Den 
leder förbundets arbete efter stadgar, 
grundsatser, ideologiska program och 
kongressens beslut.

• Till kongressen ska förbundsstyrelsen 
lägga fram verksamhetsberättelse, 
ekonomiska berättelser och förslag till 
arbetsplan och budget.

• Förbundsstyrelsen är förbundets 
verkställande organ. Mellan 
kongresserna är förbundsstyrelsen 
förbundets beslutande organ. Den 
leder förbundets arbete efter stadgar, 
grundsatser, ideologiska program och 
kongressens beslut.

• Till kongressen ska förbundsstyrelsen 
lägga fram verksamhetsberättelse, 
ekonomiska berättelser och förslag till 
arbetsplan och budget.

Inga ändringar

§2:9 Riksstyrelse • Riksstyrelsen har åtta ledamöter som 
representerar IOGT-NTO-rörelsens 
olika förbund. Junis, IOGT-NTO:s 
och UNF:s kongresser samt NSF:s 
förbundsstyrelse väljer bland respektive 
förbundsstyrelses ledamöter två 
ledamöter i riksstyrelsen. Övriga 
förbundsstyrelseledamöter är ersättare i 
riksstyrelsen och tjänstgör i den ordning 
som respektive förbundsstyrelse 
beslutar.

• Riksstyrelsen utser inom sig ordförande 
och vice ordförande. Riksstyrelsen är 
beslutsmässig när minst fem ledamöter 
är närvarande. Riksstyrelsen kan utse 
utskott inom sig. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.

• Riksstyrelsen har åtta ledamöter som 
representerar IOGT-NTO-rörelsens 
olika förbund. Junis, IOGT-NTO:s 
och UNF:s kongresser samt NSF:s 
förbundsstyrelse väljer bland respektive 
förbundsstyrelses ledamöter två 
ledamöter i riksstyrelsen. Övriga 
förbundsstyrelseledamöter är ersättare i 
riksstyrelsen och tjänstgör i den ordning 
som respektive förbundsstyrelse beslutar.

• Riksstyrelsen utser inom sig ordförande 
och vice ordförande. Riksstyrelsen är 
beslutsmässig när minst fem ledamöter 
är närvarande. Riksstyrelsen kan utse 
utskott inom sig. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.

Inga ändringar
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§2:10 Riksstyrelsens 
uppgifter

• Riksstyrelsen ska arbeta för samordning 
och effektivt utnyttjande av IOGT-
NTO- rörelsens resurser.

• Riksstyrelsen behandlar de frågor som 
förbunden eller vissa av dem väljer att 
lämna över till riksstyrelsen.

• Beslut fattas efter omröstning bland 
ledamöterna från de förbund som har 
valt att lämna över respektive fråga till 
riksstyrelsen.

• Om UNF:s, IOGT-NTO:s och Junis 
kongresser har fattat olika beslut i en 
fråga där riksstyrelsen har lagt förslag, 
kan riksstyrelsen begära omröstning på 
dessa kongresser i frågan. Om ett förslag 
då antas av två kongresser vinner 
detta. Annars vinner det förslag som i 
genomsnitt fått den största andelen av 
rösterna på de tre kongresserna.

• Riksstyrelsen ska arbeta för samordning 
och effektivt utnyttjande av IOGT-
NTO- rörelsens resurser.

• Riksstyrelsen behandlar de frågor som 
förbunden eller vissa av dem väljer att 
lämna över till riksstyrelsen.

• Beslut fattas efter omröstning bland 
ledamöterna från de förbund som har 
valt att lämna över respektive fråga till 
riksstyrelsen.

• Om UNF:s, IOGT-NTO:s och Junis 
kongresser har fattat olika beslut i en 
fråga där riksstyrelsen har lagt förslag, 
kan riksstyrelsen begära omröstning 
på dessa kongresser i frågan. Om ett 
förslag då antas av två kongresser vinner 
detta. Annars vinner det förslag som i 
genomsnitt fått den största andelen av 
rösterna på de tre kongresserna.

Inga ändringar

§ 2:11 Valbarhet till 
förtroendeuppdrag

• Varje löftesbunden medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till 
förtroendeuppdrag i förbundet. Vid 
ombudsvalen och under kongressen 
måste ett ombud vara registrerad 
medlem i det distrikt den representerar, 
eller i någon av föreningarna i den 
region ombudet representerar.

• Varje löftesbunden medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till 
förtroendeuppdrag i förbundet. Vid 
ombudsvalen och under kongressen 
måste ett ombud vara registrerad 
medlem i det distrikt den representerar, 
eller i någon av föreningarna i den 
region ombudet representerar.

Inga ändringar

§2:12 Firmateckning • Förbundsstyrelsen bestämmer hur 
förbundets firma ska tecknas. Firman 
ska dock tecknas av minst två personer 
gemensamt, däribland minst en 
förtroendevald.

• Förbundsstyrelsen bestämmer hur 
förbundets firma ska tecknas. Firman 
ska dock tecknas av minst två personer 
gemensamt, däribland minst en 
förtroendevald.

Inga ändringar
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§2:13 Ekonomisk 
förvaltning

• Räkenskapsåret är ett kalenderår.

• Räkenskaperna ska avslutas och lämnas 
till revisorerna senast den 15 mars 
året efter räkenskapsåret tillsammans 
med förbundsstyrelsens ekonomiska 
berättelse. Den ekonomiska berättelsen 
ska innehålla en resultaträkning och 
en balansräkning. De år då kongress 
hålls ska förbundsstyrelsen även 
lämna en verksamhetsberättelse för 
de två föregående kalenderåren till 
revisorerna.

• Räkenskapsåret är ett kalenderår.

• Räkenskaperna ska avslutas och lämnas 
till revisorerna senast den 15 mars 
året efter räkenskapsåret tillsammans 
med förbundsstyrelsens ekonomiska 
berättelse. Den ekonomiska berättelsen 
ska innehålla en resultaträkning och 
en balansräkning. De år då kongress 
hålls ska förbundsstyrelsen även lämna 
en verksamhetsberättelse för de två 
föregående kalenderåren till revisorerna.

Inga ändringar

§2:14 Särskild verksamhet • Förbundet kan för särskilda ändamål 
bilda stiftelser och besluta om hur 
gåvofonder ska förvaltas, uppföra och 
förvalta fast egendom eller driva särskild 
verksamhet.

• Förbundet kan äga aktier eller andra 
andelar i associationer som äger eller 
förvaltar fast och lös egendom eller 
bedriver kommersiell verksamhet. 
Förbundsstyrelsen utser förbundets 
företrädare i sådana associationer.

• Förbundet kan för särskilda ändamål 
bilda stiftelser och besluta om hur 
gåvofonder ska förvaltas, uppföra och 
förvalta fast egendom eller driva särskild 
verksamhet.

• Förbundet kan äga aktier eller andra 
andelar i associationer som äger eller 
förvaltar fast och lös egendom eller 
bedriver kommersiell verksamhet. 
Förbundsstyrelsen utser förbundets 
företrädare i sådana associationer.

Inga ändringar
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§2:15 Revision och 
granskning

• Kongressen väljer två till tre 
internrevisorer och två ersättare. 
Internrevisorerna utser en föredragande 
revisor bland sig själva. De utser efter 
samråd med de övriga förbundens 
revisorer en auktoriserad revisor som 
bör vara gemensam för IOGT-NTO-
rörelsens fyra förbund.

• Internrevisorernas ska följa 
förbundsstyrelsens verksamhet och 
förvaltning genom att arbeta utifrån den 
uppdragsbeskrivning som kongressen 
fastställer. Till kongressen ska 
internrevisorerna och den auktoriserade 
revisorn lämna revisionsberättelser med 
förslag om fastställande av resultat- och 
balansräkningar samt förslag i frågan 
om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 
Internrevisorerna ska till kongressen 
även lämna en rapport med beskrivning 
och resultat av sin granskning av 
förbundets verksamhet, samt lämna 
förslag på ny uppdragsbeskrivning.

• Internrevisorerna väljs för tiden intill 
slutet av nästa ordinarie kongress. Om 
kongressen ajournerar sig kan den 
dock besluta att de nya revisorerna 
ska tillträda vid en tidpunkt som 
infaller innan kongressen har avslutats. 
Uppdragsbeskrivningen som reglerar 
internrevisorernas arbete fastställs för 
samma period som internrevisorerna väljs.

• Kongressen väljer två till tre 
internrevisorer och två ersättare. 
Internrevisorerna utser en föredragande 
revisor bland sig själva. De utser efter 
samråd med de övriga förbundens 
revisorer en auktoriserad revisor som 
bör vara gemensam för IOGT-NTO-
rörelsens fyra förbund.

• Internrevisorernas ska följa 
förbundsstyrelsens verksamhet och 
förvaltning genom att arbeta utifrån den 
uppdragsbeskrivning som kongressen 
fastställer. Till kongressen ska 
internrevisorerna och den auktoriserade 
revisorn lämna revisionsberättelser med 
förslag om fastställande av resultat- och 
balansräkningar samt förslag i frågan 
om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 
Internrevisorerna ska till kongressen 
även lämna en rapport med beskrivning 
och resultat av sin granskning av 
förbundets verksamhet, samt lämna 
förslag på ny uppdragsbeskrivning.

• Internrevisorerna väljs för tiden intill 
slutet av nästa ordinarie kongress. Om 
kongressen ajournerar sig kan den 
dock besluta att de nya revisorerna 
ska tillträda vid en tidpunkt som 
infaller innan kongressen har avslutats. 
Uppdragsbeskrivningen som reglerar 
internrevisorernas arbete fastställs för 
samma period som internrevisorerna väljs.

Inga ändringar
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§2:16 Uppläsning • UNF kan upplösas genom beslut 
med två tredjedels majoritet på två 
kongresser i rad, varav minst en 
ordinarie.

• Vid upplösning ska UNF:s tillgångar 
fördelas mellan de kvarvarande 
förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen. 
Finns inte längre något av dessa förbund 
ska tillgångarna fördelas på det sätt som 
kongressen beslutar i samband med 
upplösningen.

• UNF kan upplösas genom beslut med två 
tredjedels majoritet på två kongresser i 
rad, varav minst en ordinarie.

• Vid upplösning ska UNF:s tillgångar 
fördelas mellan de kvarvarande 
förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen. 
Finns inte längre något av dessa förbund 
ska tillgångarna fördelas på det sätt som 
kongressen beslutar i samband med 
upplösningen.

Inga ändringar
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§2:17 Regionmöte Av § 2:4 framgår att ombud till kongressen 
väljs vid regionmöten i områden där det 
saknas distrikt. Regionmöte hålls det år 
som kongress hålls på den tid och plats som 
föregående regionmöte har beslutat.
• fråga om föreningarnas val av 

ombud och ersättare till regionmötet 
gäller § 3:4. Det som där sägs om 
distriktsårsmötet ska i stället gälla 
regionmötet.

• Regionmötet ska hållas senast den vecka 
då den 15 april infaller och minst tio 
veckor före kongressen.

• Regionmötet utser en sammankallande 
med minst en ersättare som ska kalla till 
nästa regionmöte senast två månader 
innan regionmötet öppnas. Om den 
sammankallande inte har kallat till 
regionmöte så att det kan hållas i tid kan 
förbundsstyrelsen kalla till regionmöte 
vid en senare tidpunkt.

• Inför en extra kongress ska extra 
regionmöte hållas om det begärs av 
minst en tredjedel av de föreningar i 
regionen som senast den 31 december 
föregående år har rapporterat att 
de har haft verksamhet under året. 
Extra regionmöte ska även hållas 
om det behöver göras fyllnadsval av 
kongressombud eller ersättare. 

Av § 2:4 framgår att ombud till kongressen 
väljs vid regionmöten i områden där det 
saknas distrikt. Regionmöte hålls det år 
som kongress hålls på den tid och plats som 
föregående regionmöte har beslutat.
• fråga om föreningarnas val av ombud 

och ersättare till regionmötet gäller § 3:4. 
Det som där sägs om distriktsårsmötet 
ska i stället gälla regionmötet.

• Regionmötet ska hållas senast den vecka 
då den 15 april infaller och minst tio 
veckor före kongressen.

• Regionmötet utser en sammankallande 
med minst en ersättare som ska kalla till 
nästa regionmöte senast två månader 
innan regionmötet öppnas. Om den 
sammankallande inte har kallat till 
regionmöte så att det kan hållas i tid kan 
förbundsstyrelsen kalla till regionmöte 
vid en senare tidpunkt.

• Inför en extra kongress ska extra 
regionmöte hållas om det begärs av 
minst en tredjedel av de föreningar i 
regionen som senast den 31 december 
föregående år har rapporterat att 
de har haft verksamhet under året. 
Extra regionmöte ska även hållas 
om det behöver göras fyllnadsval av 
kongressombud eller ersättare. 

Inga ändringar
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Bestämmelser för UNF-

distrikt

§3:1 Organisation

• Inom UNF kan det finnas distrikt. Ett 

distrikt består av föreningar inom 

distriktets område och medlemmar 

som är direktanslutna till distriktet. 

Förbundets distriktsgränser fastställs av 
förbundsstyrelsen. Bestämmelser om 
hur distrikt kan bildas, gå samman och 
upplösas finns i § 3:15.

• Distriktets högsta beslutande 
organ är distriktsårsmötet. Mellan 
distriktsårsmötena är distriktsstyrelsen 
distriktets beslutande och verkställande 
organ.

• Distriktet bör, där det är möjligt, 
samarbeta med IOGT-NTO-rörelsens 
andra distrikt inom sitt geografiska 
område.

• Inom UNF kan det finnas distrikt. 
Ett distrikt består av föreningar 

inom distriktets område. 

Förbundets distriktsgränser fastställs av 
förbundsstyrelsen. Bestämmelser om 
hur distrikt kan bildas, gå samman och 
upplösas finns i § 3:13.

• Distriktets högsta beslutande 
organ är distriktsårsmötet. Mellan 
distriktsårsmötena är distriktsstyrelsen 
distriktets beslutande och verkställande 
organ.

• Distriktet bör, där det är möjligt, 
samarbeta med IOGT-NTO-rörelsens 
andra distrikt inom sitt geografiska 
område.

• 

Möjligheten att vara 
direktansluten till ett 
distrikt tas bort. Samt att 
en numrering blev fel vid 
senaste stadgerevidering.
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§3:2 ordinarie 
distriktsårsmöte

• Distriktsårsmöte hålls varje år på 

den tid och plats som föregående 

distriktsårsmöte har beslutat.

• Distriktsårsmötet ska hållas senast den 
vecka då den 15 april infaller och minst 
tio veckor före kongressen. 

• Distriktsstyrelsen ska kalla till 
distriktsårsmöte senast två månader 
innan distriktsårsmötet öppnas. Om 
distriktsstyrelsen inte har kallat till 
distriktsårsmöte så att det kan hållas 
i tid kan förbundsstyrelsen kalla till 
distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.

• Varje medlem, förening och krets 
inom distriktet kan skicka motioner till 
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska 
ha fått motionerna senast sex veckor 
före distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen 
ska yttra sig över varje motion.

• Ombuden och revisorerna ska ha fått 
alla handlingar till distriktsårsmötet 
senast tio dagar innan distriktsårsmötet 
öppnas. 
 

• Distriktsårsmötet ska hållas senast den 
vecka då den 15 april infaller och minst 
tio veckor före kongressen. 

• Distriktsstyrelsen ska kalla till 
distriktsårsmöte senast två månader 
innan distriktsårsmötet öppnas. Om 
distriktsstyrelsen inte har kallat till 
distriktsårsmöte så att det kan hållas 
i tid kan förbundsstyrelsen kalla till 
distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.

• Varje medlem, förening och krets 
inom distriktet kan skicka motioner till 
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska 
ha fått motionerna senast sex veckor före 
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska 
yttra sig över varje motion.

• Ombuden och revisorerna ska ha fått alla 
handlingar till distriktsårsmötet senast 
tio dagar innan distriktsårsmötet öppnas.

Detta beslutas inte på DÅM 
längre.
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§3:3 Extra 
distriktsårsmöte

• Om distriktsstyrelsen, revisorerna 
eller förbundsstyrelsen beslutar det 
ska extra distriktsårsmöte hållas. Extra 
distriktsårsmöte ska också hållas om 
det begärs av minst en tredjedel av de 
föreningar i distriktet som senast den 31 
december föregående år har rapporterat 
att de har haft verksamhet under året.

• Ett extradistriktsårsmöte får bara 
behandla den fråga eller de frågor som 
är anledningen till att distriktsårsmötet 
hålls.

• Distriktsstyrelsen ska kalla till extra 
distriktsårsmöte senast en månad innan 
det öppnas.

• De personer som valts till 
ombud till det senaste ordinarie 
distriktsårsmötet är också ombud på 
det extra distriktsårsmötet, om inte ett 
föreningsmöte beslutar något annat.

• Ett extradistriktsårsmöte är 

beslutsmässigt när det har blivit 

kallat enligt stadgarna och minst 

hälften av de anmälda ombuden är 

närvarande.

• Om distriktsstyrelsen, revisorerna 
eller förbundsstyrelsen beslutar det 
ska extra distriktsårsmöte hållas. Extra 
distriktsårsmöte ska också hållas om 
det begärs av minst en tredjedel av de 
föreningar i distriktet som senast den 31 
december föregående år har rapporterat 
att de har haft verksamhet under året.

• Ett extra distriktsårsmöte får bara 
behandla den fråga eller de frågor som 
är anledningen till att distriktsårsmötet 
hålls.

• Distriktsstyrelsen ska kalla till extra 
distriktsårsmöte senast en månad innan 
det öppnas.

• De personer som valts till 
ombud till det senaste ordinarie 
distriktsårsmötet är också ombud på 
det extra distriktsårsmötet, om inte ett 
föreningsmöte beslutar något annat.

• Ett extra distriktsårsmöte är 

beslutsmässigt när det har blivit 

kallat enligt stadgarna och minst 

hälften av de anmälda ombuden är 

närvarande dock minst tre.

Lagt till att även extra 
distriktsårsmöten behöver 
ha minst tre ombud för 
att vara beslutsmässigt, 
precis som det är på 
ordinarie distriktsårsmöte. 
Dessutom några språkliga 
korrigeringar.
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§2:17 Regionmöte • Den sammankallande ska kalla till 
extra regionmöte senast en månad 
innan mötet öppnas. De personer 
som valts till ombud till det senaste 
ordinarie regionmötet är också ombud 
på det extra regionmötet, om inte ett 
föreningsmöte beslutar något annat. Ett 
extra regionmöte är beslutsmässigt när 
det har blivit kallat enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda ombuden 
är närvarande.

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på regionmötet. 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-
NTO-rörelsen har yttranderätt på 
regionmötet. Mötesordföranden kan ge 
yttranderätt till andra närvarande. Varje 
ombud har förslags- och rösträtt.

• Val sker på det sätt mötet beslutar eller, 
om någon röstberättigad begär det, 
genom sluten omröstning. Vid lika 
röstetal hålls en till omröstning; vid 
fortsatt likaläge avgör lotten. En röst på 
fler personer än det antal som ska väljas, 
eller på någon som inte är nominerad till 
valet, är ogiltig. Mötet avgör andra frågor 
om mötesregler när de kommer upp.

• Den sammankallande ska kalla till 
extra regionmöte senast en månad 
innan mötet öppnas. De personer 
som valts till ombud till det senaste 
ordinarie regionmötet är också ombud 
på det extra regionmötet, om inte ett 
föreningsmöte beslutar något annat. Ett 
extra regionmöte är beslutsmässigt när 
det har blivit kallat enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda ombuden är 
närvarande.

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på regionmötet. Varje 
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-
rörelsen har yttranderätt på regionmötet. 
Mötesordföranden kan ge yttranderätt 
till andra närvarande. Varje ombud har 
förslags- och rösträtt.

• Val sker på det sätt mötet beslutar eller, 
om någon röstberättigad begär det, 
genom sluten omröstning. Vid lika 
röstetal hålls en till omröstning; vid 
fortsatt likaläge avgör lotten. En röst på 
fler personer än det antal som ska väljas, 
eller på någon som inte är nominerad till 
valet, är ogiltig. Mötet avgör andra frågor 
om mötesregler när de kommer upp.

Inga ändringar
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§2:17 Regionmöte På ett regionmöte ska följande ärenden  
tas upp:
• fastställande av föredragningslista

• fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud

• ställningstagande till om regionmötet 
har kallats enligt stadgarna 

• ställningstagande till om regionmötet är 
beslutsmässigt

• val av ordförande och sekreterare för 
mötet, minst två rösträknare och minst

• två protokolljusterare 

• val av kongressombud och ersättare

• val av en sammankallande för nästa 
regionmöte och minst en ersättare

• Protokollet från regionmötet ska 
inom två månader lämnas till 
förbundsstyrelsen, ombuden och 
samtliga föreningar inom regionen.

På ett regionmöte ska följande ärenden  
tas upp:
• fastställande av föredragningslista

• fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud

• ställningstagande till om regionmötet 
har kallats enligt stadgarna 

• ställningstagande till om regionmötet är 
beslutsmässigt

• val av ordförande och sekreterare för 
mötet, minst två rösträknare och minst

• två protokolljusterare 

• val av kongressombud och ersättare

• val av en sammankallande för nästa 
regionmöte och minst en ersättare

• Protokollet från regionmötet ska 
inom två månader lämnas till 
förbundsstyrelsen, ombuden och 
samtliga föreningar inom regionen.

Inga ändringar
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§3:4 
Distriktsårsmötesombud

• Föreningsårsmötet väljer ombud 
och ersättare tilldistriktsårsmötet. 
Föreningen har rätt till ett ombud 
för varje påbörjat tiotal bekräftade 
registrerade medlemmar den 31 
december föregående år, samt två 
ersättare. Ersättarna ska väljas i en 
bestämd inbördes ordning.

• Vid ombudsvalen och under 
distriktsårsmötet måste ett ombud 
vara registrerad medlem i den förening 
ombudet representerar.

• Föreningsårsmötet väljer ombud och 
ersättare till distriktsårsmötet. 
Föreningen har rätt till ett ombud 
för varje påbörjat tiotal bekräftade 
registrerade medlemmar den 31 
december föregående år, samt två 
ersättare. Ersättarna ska väljas i en 
bestämd inbördes ordning.

• Vid ombudsvalen och under 
distriktsårsmötet måste ett ombud 
vara registrerad medlem i den förening 
ombudet representerar.

Språklig korrigering.



U
ngdom

ens N
ykterhetsförbunds 29:e kongress, 20

21

240

§3:5 Mötesrättigheter och 
beslutsformer

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på distriktsårsmötet. 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-
NTO-rörelsen har yttranderätt på 
distriktsårsmötet. Mötesordföranden 
kan ge yttranderätt till andra 
närvarande.

• Varje ombud har förslags- 

och rösträtt. Varje ledamot 

av distriktsstyrelsen samt 

föredragande revisor har 

förslagsrätt.

• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen 
förvaltning eller eget arvode.

• Val sker på det sätt mötet beslutar eller, 
om någon röstberättigad begär det, 
genom sluten omröstning. Vid lika 
röstetal hålls en till omröstning; vid 
fortsatt likaläge avgör lotten. En röst på 
fler personer än det antal som ska väljas, 
eller på någon som inte är nominerad 
till valet, är ogiltig.

• Mötet avgör andra frågor om 
mötesregler när de kommer upp.

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på distriktsårsmötet. 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-
NTO-rörelsen har yttranderätt på 
distriktsårsmötet. Mötesordföranden 
kan ge yttranderätt till andra närvarande.

• Varje ombud har rösträtt. Varje medlem 
i distriktet, ledamot av distriktsstyrelsen 
och föredragande revisor har 
förslagsrätt. Valberedningen och 
eventuella utskott har förslagsrätt i de 
frågor de har berett. 

• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen 
förvaltning eller eget arvode.

• Val sker på det sätt mötet beslutar eller, 
om någon röstberättigad begär det, 
genom sluten omröstning. Vid lika 
röstetal hålls en till omröstning; vid 
fortsatt likaläge avgör lotten. En röst på 
fler personer än det antal som ska väljas, 
eller på någon som inte är nominerad till 
valet, är ogiltig.

• Mötet avgör andra frågor om 
mötesregler när de kommer upp.

Ändring som innebär 
att alla medlemmar samt 
valberedningen, eventuella 
utskott och revisorer 
ska få lägga förslag på 
distriktsårsmöten.
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§3:2 ordinarie 
distriktsårsmöte

• Distriktsårsmötet väljer en valberedning 
som ska förbereda de val som ska göras 
på nästa distriktsårsmöte.

• Distriktsstyrelsen kan utse utskott 
för att förbereda andra ärenden. 
Valberedningen och utskotten bör 
samråda med sina motsvarigheter inom 
IOGT-NTO-rörelsens övriga distrikt.

• Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när 
det har blivit kallat enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda ombuden 
är närvarande, dock minst tre.

• Distriktsårsmötet väljer en valberedning 
som ska förbereda de val som ska göras 
på nästa distriktsårsmöte.

• Distriktsstyrelsen kan utse utskott 
för att förbereda andra ärenden. 
Valberedningen och utskotten bör 
samråda med sina motsvarigheter inom 
IOGT-NTO-rörelsens övriga distrikt.

• Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när 
det har blivit kallat enligt stadgarna och 
minst hälften av de anmälda ombuden är 
närvarande, dock minst tre.

Detta beslutas inte på DÅM 
längre.
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§3:6 
Distriktsårsmötesärenden

På ett ordinarie distriktsårsmöte ska 
följande ärenden tas upp:
• fastställande av föredragningslista

• fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud

• ställningstagande till om 
distriktsårsmötet har kallats enligt 
stadgarna 

• ställningstagande till om 
distriktsårsmötet är beslutsmässigt

• val av ordförande och sekreterare för 
mötet, minst två rösträknare och minst 
två protokolljusterare

• rapport om eventuella 
distriktsårsmötesutskott

• föredragning av distriktsstyrelsens 
verksamhetsberättelse

• föredragning av distriktsstyrelsens 
ekonomiska berättelse 

• föredragning av revisionsberättelse

• fastställande av resultaträkning och 
balansräkning

• beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i distriktsstyrelsen

• beslut om motioner och förslag

• beslut om ersättningar

På ett ordinarie distriktsårsmöte ska 
följande ärenden tas upp:
• fastställande av föredragningslista

• fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud

• ställningstagande till om 
distriktsårsmötet har kallats enligt 
stadgarna 

• ställningstagande till om 
distriktsårsmötet är beslutsmässigt

• val av ordförande och sekreterare för 
mötet, minst två rösträknare och minst 
två protokolljusterare

• rapport om eventuella 
distriktsårsmötesutskott

• föredragning av distriktsstyrelsens 
verksamhetsberättelse

• föredragning av distriktsstyrelsens 
ekonomiska berättelse 

• föredragning av revisionsberättelse

• fastställande av resultaträkning och 
balansräkning

• beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i distriktsstyrelsen

• beslut om motioner och förslag

• beslut om ersättningar

• beslut om medlemsavgift för det 

pågående kalenderåret

Frågan om medlemsavgift 
har placerats på mer 
lämplig plats i listan, samt 
att det har tydliggjorts 
för vilken period 
medlemsavgiften gäller. Ett 
tillägg om att preliminär 
budget för nästa år ska 
antas har gjorts för att 
ge bättre styrning åt 
distriktsstyrelsen fram till 
nästa årsmöte.



U
ngdom

ens N
ykterhetsförbunds 29:e kongress, 20

21

243

§3:7 Distriktsstyrelse • Distriktsårsmötet ska välja en styrelse 
med minst tre ledamöter. Ledamöterna 
väljs för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie distriktsårsmöte. Om 
distriktsårsmötet ajournerar sig kan 
det dock besluta att den nya styrelsen 
ska tillträda vid en tidpunkt som 
infaller innan årsmötet har avslutats. 
Ordförande, sekreterare och kassör väljs 
särskilt.

• Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när 
mer än halva antalet ledamöter, dock 
minst tre, är närvarande.

• Distriktsårsmötet ska välja en 
styrelse med minst tre ledamöter. 
Ledamöterna väljs för tiden intill slutet 
av nästa ordinarie distriktsårsmöte. Om 
distriktsårsmötet ajournerar sig kan 
det dock besluta att den nya styrelsen 
ska tillträda vid en tidpunkt som 
infaller innan årsmötet har avslutats. 
Ordförande, sekreterare och kassör väljs 
särskilt.

• Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när 
mer än halva antalet ledamöter, dock 
minst tre, är närvarande.

Inga ändringar

§3:8 Distriktsstyrelsens 
uppgifter

• Distriktsstyrelsen är distriktets 
verkställande organ. Mellan 
distriktsårsmötena är distriktsstyrelsen 
distriktets beslutande organ. Den 
leder distriktets arbete efter stadgar, 
grundsatser, ideologiska program samt 
distriktsårsmötets och kongressens 
beslut.

• Till distriktsårsmötet ska 
distriktsstyrelsen lägga fram 
verksamhetsberättelse, ekonomisk 
berättelse och förslag till arbetsplan och 
budget.

• Distriktsstyrelsen är distriktets 
verkställande organ. Mellan 
distriktsårsmötena är distriktsstyrelsen 
distriktets beslutande organ. Den 
leder distriktets arbete efter stadgar, 
grundsatser, ideologiska program samt 
distriktsårsmötets och kongressens 
beslut.

• Till distriktsårsmötet ska 
distriktsstyrelsen lägga fram 
verksamhetsberättelse, ekonomisk 
berättelse och förslag till arbetsplan och 
budget.

Inga ändringar
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§ 3:9 Valbarhet till 
förtroendeuppdrag

• Varje löftesbunden medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till 
förtroendeuppdrag i distriktet. Ett 
distriktsårsmötesombud måste dock 
vara registrerad medlem i den förening 
som ombudet representerar.

• Varje löftesbunden medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till 
förtroendeuppdrag i distriktet. Ett 
distriktsårsmötesombud måste dock vara 
registrerad medlem i den förening som 
ombudet representerar.

Inga ändringar

§3:10 Firmateckning • Distriktsstyrelsen bestämmer hur 
distriktets firma ska tecknas. Firman 
ska dock tecknas av minst två personer, 
enskilt eller gemensamt, däribland minst 
en förtroendevald.

• Distriktsstyrelsen bestämmer hur 
distriktets firma ska tecknas. Firman 
ska dock tecknas av minst två personer, 
enskilt eller gemensamt, däribland minst 
en förtroendevald.

Inga ändringar

§3:11 Ekonomisk 
förvaltning

• Räkenskapsåret är ett kalenderår.

• Räkenskaperna ska avslutas och lämnas 
till revisorerna senast tre veckor 
före distriktsårsmötet tillsammans 
med distriktsstyrelsens ekonomiska 
berättelse och verksamhetsberättelse. 
Den ekonomiska berättelsen ska 
innehålla en resultaträkning och en 
balansräkning.

• Räkenskapsåret är ett kalenderår.

• Räkenskaperna ska avslutas och lämnas 
till revisorerna senast tre veckor före 
distriktsårsmötet tillsammans med 
distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 
och verksamhetsberättelse. Den 
ekonomiska berättelsen ska innehålla en 
resultaträkning och en balansräkning.

Inga ändringar
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§3:12 Revision • Distriktsårsmötet väljer två revisorer 
och två ersättare. Dessa väljs för 
tiden intill slutet av nästa ordinarie 
distriktsårsmöte.

• Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan 
det dock besluta att de nya revisorerna 
ska tillträda vid en tidpunkt som infaller 
innan årsmötet har avslutats.

• Revisorerna utser en föredragande 
revisor bland sig själva. De kan utse en 
auktoriserad eller godkänd revisor.

• Revisorerna ska följa distriktsstyrelsens 
verksamhet och ekonomiska 
förvaltning. De ska till distriktsårsmötet 
lämna en revisionsberättelse med förslag 
om fastställande av resultaträkning och 
balansräkning samt förslag i frågan om 
ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

• Förbundsstyrelsen kan besluta om 
revision av distriktets räkenskaper och 
förvaltning.

• Distriktsårsmötet väljer två revisorer 
och två ersättare. Dessa väljs för 
tiden intill slutet av nästa ordinarie 
distriktsårsmöte.

• Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan 
det dock besluta att de nya revisorerna 
ska tillträda vid en tidpunkt som infaller 
innan årsmötet har avslutats.

• Revisorerna utser en föredragande 
revisor bland sig själva. De kan utse en 
auktoriserad eller godkänd revisor.

• Revisorerna ska följa distriktsstyrelsens 
verksamhet och ekonomiska förvaltning. 
De ska till distriktsårsmötet lämna en 
revisionsberättelse med förslag om 
fastställande av resultaträkning och 
balansräkning samt förslag i frågan om 
ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

• Förbundsstyrelsen kan besluta om 
revision av distriktets räkenskaper och 
förvaltning.

Inga ändringar
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§3:6 
Distriktsårsmötesärenden

• beslut om arbetsplan för det pågående 
kalenderåret och det kommande 
kalenderårets första sex månader

• beslut om budget för det pågående 

kalenderåret

• beslut om antal ledamöter, minst tre, i 
distriktsstyrelsen

• val av ordförande, sekreterare, kassör 
och eventuella ytterligare ledamöter i 
distriktsstyrelsen

• val av två revisorer och två ersättare

• val av valberedning med minst två 
ledamöter, varav en sammankallande, 
och eventuella ersättare

• val av kongressombud och ersättare det 
år som kongress hålls

• eventuella ytterligare val

• beslut om medlemsavgift

• beslut om kallelsesätt för nästa årsmöte

Protokollet från distriktsårsmötet ska inom 
två månader lämnas till förbundsstyrelsen, 
ombuden, distriktsstyrelsens ledamöter, 
revisorerna och samtliga föreningar inom 
distriktet. Det ska också finnas tillgängligt 
på distriktsexpeditionen eller hos 
distriktsstyrelsens ordförande.

• beslut om arbetsplan för det pågående 
kalenderåret och det kommande 
kalenderårets första sex månader

• beslut om budget för det pågående 

kalenderåret och preliminär budget 

för det kommande kalenderåret

• beslut om antal ledamöter, minst tre, i 
distriktsstyrelsen

• val av ordförande, sekreterare, kassör 
och eventuella ytterligare ledamöter i 
distriktsstyrelsen

• val av två revisorer och två ersättare

• val av valberedning med minst två 
ledamöter, varav en sammankallande, 
och eventuella ersättare

• val av kongressombud och ersättare det 
år som kongress hålls

• eventuella ytterligare val

• beslut om kallelsesätt för nästa årsmöte

Protokollet från distriktsårsmötet ska inom 
två månader lämnas till förbundsstyrelsen, 
ombuden, distriktsstyrelsens ledamöter, 
revisorerna och samtliga föreningar inom 
distriktet. Det ska också finnas tillgängligt 
på distriktsexpeditionen eller hos 
distriktsstyrelsens ordförande.

Frågan om medlemsavgift 
har placerats på mer 
lämplig plats i listan, samt 
att det har tydliggjorts 
för vilken period 
medlemsavgiften gäller. Ett 
tillägg om att preliminär 
budget för nästa år ska 
antas har gjorts för att 
ge bättre styrning åt 
distriktsstyrelsen fram till 
nästa årsmöte.
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§3:13 Bildande, 
samgående och 
upplösning

• Kongressen kan efter förslag från 
förbundsstyrelsen besluta att distrikt 
ska bildas, gå samman eller upplösas. 
Vid upplösning tillfaller distriktets 
tillgångar förbundet. När kongressen 
beslutat att ett distrikt ska bildas, ska 
förbundsstyrelsen snarast kalla de 
föreningar som beslutats ingå det nya 
i distriktet, till ett distriktsmöte, som, 
om det bevistas av representanter 
från minst tre föreningar, beslutar att 
distriktet bildas och antar dessa stadgar.

• Kongressen kan efter förslag från 
förbundsstyrelsen besluta att distrikt 
ska bildas, gå samman eller upplösas. 
Vid upplösning tillfaller distriktets 
tillgångar förbundet. När kongressen 
beslutat att ett distrikt ska bildas, ska 
förbundsstyrelsen snarast kalla de 
föreningar som beslutats ingå det nya i 
distriktet, till ett distriktsmöte, som, om 
det bevistas av representanter från minst 
tre föreningar, beslutar att distriktet 
bildas och antar dessa stadgar.

Inga ändringar

§3:14 Särskilda stadgar • Distriktet ska anses ha antagit § 3:1–15 
samt § 6:1 i dessa stadgar som sina egna 
stadgar.

• Om dessa paragrafer ändras anses 
även distriktets egna stadgar ändrade 
på motsvarande sätt. Om distriktet 
antar egna stadgar med innehåll utöver 
det ovan nämnda måste stadgarna 
godkännas av förbundsstyrelsen för att 
gälla.

• Distriktet ska anses ha antagit § 3:1–13 
samt § 6:1 i dessa stadgar som sina egna 
stadgar.

• Om dessa paragrafer ändras anses 
även distriktets egna stadgar ändrade 
på motsvarande sätt. Om distriktet 
antar egna stadgar med innehåll utöver 
det ovan nämnda måste stadgarna 
godkännas av förbundsstyrelsen för att 
gälla.

Numreringen blev fel vid 
senaste stadgerevidering.
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Bestämmelser för UNF-

föreningar

§4:1 Organisation

• En förening ska bestå av minst fem 
registrerade medlemmar.

• Bildandet av en förening sker genom att 
minst fem medlemmar beslutar att bilda 
föreningen, antar förbundets stadgar 
och utser en styrelse. Bildandet av en 
förening samt dess namn och nummer 
fastställs av förbundsstyrelsen.

• Föreningens högsta beslutande 
organ är föreningsmötet. Mellan 
föreningsmötena leds föreningen av en 
styrelse.

• Föreningen bör samarbeta med 
föreningar och scoutkårer inom IOGT-
NTO-rörelsen genom en IOGT-NTO-
krets.

• En förening ska bestå av minst fem 
registrerade medlemmar.

• Bildandet av en förening sker genom att 
minst fem medlemmar beslutar att bilda 
föreningen, antar stadgar och utser en 
styrelse. Bildandet av en förening samt 
dess namn och nummer fastställs av 
förbundsstyrelsen.

• Föreningens högsta beslutande 
organ är föreningsmötet. Mellan 
föreningsmötena leds föreningen av en 
styrelse.

• Föreningen bör samarbeta med 
föreningar och scoutkårer inom IOGT-
NTO-rörelsen genom en IOGT-NTO-
krets.

Tagit bort ordet förbundets 
från förbundets stadgar då 
det inte tillför något.
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§4:2 Föreningsmöte • Föreningsmöten utöver årsmötet 

hålls på den tid och plats som ett 

föreningsmöte eller styrelsen 

har beslutat. Ett föreningsmöte 

är beslutsmässigt när minst fem, 

eller majoriteten, av föreningens 

medlemmar är närvarande.

• Föreningens årsmöte ska hållas före 
februari månads utgång varje år på den 
tid och plats som föreningsstyrelsen 
har beslutat. Om årsmötet inte har 
hållits i tid kan förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen kalla till årsmöte.

• Kallelse till årsmöte ska ske senast 
fyra veckor före mötet på det sätt som 
föregående årsmöte har beslutat.

• Varje medlem i föreningen kan skicka 
motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha 
fått motionerna senast två veckor före 
årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över 
varje motion.

• Årsmötet är beslutsmässigt när det har 
blivit kallat enligt stadgarna och minst 
fem av föreningens medlemmar är 
närvarande.

• Föreningens årsmöte ska hållas före 
februari månads utgång varje år på den 
tid och plats som föreningsstyrelsen 
har beslutat. Om årsmötet inte har 
hållits i tid kan förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen kalla till årsmöte.

• Kallelse till årsmöte ska ske senast 
fyra veckor före mötet på det sätt som 
föregående årsmöte har beslutat.

• Varje medlem i föreningen kan skicka 
motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha 
fått motionerna senast två veckor före 
årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över 
varje motion.

• Årsmötet är beslutsmässigt när det har 
blivit kallat enligt stadgarna och minst 
fem av föreningens medlemmar är 
närvarande.

• Föreningsmöten utöver årsmötet 

hålls på den tid och plats som ett 

föreningsmöte eller styrelsen 

har beslutat. Ett föreningsmöte 

är beslutsmässigt när minst fem 

av föreningens medlemmar är 

närvarande.

Punkten om 
föreningsmöten läggs 
sist i paragrafen för att 
minska förvirringen 
mellan årsmötet och övriga 
föreningsmöten. Dessutom 
har det  tydliggjorts att 
föreningsmöten behöver 
vara minst fem medlemmar 
närvarande för att vara 
beslutsmässiga, oavsett 
föreningens storlek.
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§4:3 Mötesrättigheter och 
beslutsformer

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på föreningsmötet. 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-
NTO-rörelsen har närvaro- och 
yttranderätt på föreningsmötet. 
Mötesordföranden kan ge yttranderätt 
till andra närvarande.

• Varje medlem i föreningen har 
förslags- och rösträtt. Varje 
ledamot i föreningsstyrelsen samt 
föredragande revisor har förslagsrätt. 
Vid val av ombud till kretsårsmöte, 
distriktsårsmöte och regionmöte samt 
vid beslut om beviljande av lokalt 
medlemskap har dock bara föreningens 
registrerade medlemmar förslags- och 
rösträtt.

• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen 
förvaltning eller eget arvode.

• Val sker genom acklamation eller, om 
någon röstberättigad begär det, genom 
sluten omröstning. Vid lika röstetal hålls 
en till omröstning; vid fortsatt likaläge 
avgör lotten. En röst på fler personer än 
det antal som ska väljas, eller på någon 
som inte är nominerad till valet, är 
ogiltig.

• Mötet avgör andra frågor om 
mötesregler när de kommer upp.

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på föreningsmötet. Varje 
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-
rörelsen har närvaro- och yttranderätt på 
föreningsmötet. Mötesordföranden kan 
ge yttranderätt till andra närvarande.

• Varje medlem i föreningen har 
förslags- och rösträtt. Varje 
ledamot i föreningsstyrelsen samt 
föredragande revisor har förslagsrätt. 
Vid val av ombud till kretsårsmöte, 
distriktsårsmöte och regionmöte samt 
vid beslut om beviljande av lokalt 
medlemskap har dock bara föreningens 
registrerade medlemmar förslags- och 
rösträtt.

• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen 
förvaltning eller eget arvode.

• Val sker genom acklamation eller, om 
någon röstberättigad begär det, genom 
sluten omröstning. Vid lika röstetal hålls 
en till omröstning; vid fortsatt likaläge 
avgör lotten. En röst på fler personer än 
det antal som ska väljas, eller på någon 
som inte är nominerad till valet, är 
ogiltig.

• Mötet avgör andra frågor om 
mötesregler när de kommer upp.

Inga ändringar
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§4:4 Årsmötesärenden På ett föreningsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp:
• fastställande av föredragningslista

• fastställande av antalet närvarande 
medlemmar

• ställningstagande till om årsmötet har 
kallats enligt stadgarna 

• ställningstagande till om årsmötet är 
beslutsmässigt

• val av ordförande och sekreterare 
för mötet, två rösträknare och två 
protokolljusterare

• föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse 

• föredragning av styrelsens ekonomiska 
berättelse 

• föredragning av revisionsberättelse

• fastställande av resultaträkning och 
balansräkning

• beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i styrelsen 

• beslut om motioner och förslag

• beslut om ersättningar

• beslut om arbetsplan för tiden fram till 
nästa årsmöte.

På ett föreningsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp:
• fastställande av föredragningslista

• fastställande av antalet närvarande 
medlemmar

• ställningstagande till om årsmötet har 
kallats enligt stadgarna 

• ställningstagande till om årsmötet är 
beslutsmässigt

• val av ordförande och sekreterare 
för mötet, två rösträknare och två 
protokolljusterare

• föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse 

• föredragning av styrelsens ekonomiska 
berättelse 

• föredragning av revisionsberättelse

• fastställande av resultaträkning och 
balansräkning

• beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i styrelsen 

• beslut om motioner och förslag

• beslut om ersättningar

• beslut om medlemsavgift för det 
pågående kalenderåret

• beslut om arbetsplan för tiden fram till 
nästa årsmöte

• beslut om budget för det pågående 
kalenderåret

Flytt av frågan om 
medlemsavgift till mer 
passande plats och 
tydliggörande av tidsperiod. 
Dessutom språklig 
korrigering. 
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§4:5 Föreningsstyrelse • Årsmötet ska välja en styrelse med 
minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs 
för tiden intill slutet av nästa årsmöte. 
Om årsmötet ajournerar sig kan det 
dock besluta att den nya styrelsen 
ska tillträda vid en tidpunkt som 
infaller innan årsmötet har avslutats. 
Ordförande, sekreterare och kassör väljs 
särskilt.

• Styrelsen är beslutsmässig när mer än 
halva antalet ledamöter, dock minst tre, 
är närvarande.

• Årsmötet ska välja en styrelse med minst 
tre ledamöter. Ledamöterna väljs för 
tiden intill slutet av nästa årsmöte. Om 
årsmötet ajournerar sig kan det dock 
besluta att den nya styrelsen ska tillträda 
vid en tidpunkt som infaller innan 
årsmötet har avslutats. Ordförande, 
sekreterare och kassör väljs särskilt.

• Styrelsen är beslutsmässig när mer än 
halva antalet ledamöter, dock minst tre, 
är närvarande.

Inga ändringar

§4:6 Föreningsstyrelsens 
uppgifter

• Styrelsen är föreningens verkställande 
organ. Mellan föreningsmötena är 
styrelsen föreningens beslutande 
organ. Den leder föreningens arbete 
efter stadgar, grundsatser, ideologiska 
program samt föreningsmötets och 
kongressens beslut. Den ska arbeta för 
att föreningens verksamhet bedrivs i 
enlighet med § 4:7.

• Till årsmötet ska styrelsen lägga fram 
verksamhetsberättelse, ekonomisk 
berättelse och förslag till arbetsplan och 
budget.

• Styrelsen är föreningens verkställande 
organ. Mellan föreningsmötena är 
styrelsen föreningens beslutande 
organ. Den leder föreningens arbete 
efter stadgar, grundsatser, ideologiska 
program samt föreningsmötets och 
kongressens beslut. Den ska arbeta för 
att föreningens verksamhet bedrivs i 
enlighet med § 4:7.

• Till årsmötet ska styrelsen lägga fram 
verksamhetsberättelse, ekonomisk 
berättelse och förslag till arbetsplan och 
budget.

Inga ändringar
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§4:7 Föreningsverksamhet • Föreningen bör ha mångsidig 
verksamhet som ger medlemmarna 
möjlighet till en meningsfull gemenskap.

• Föreningen ska genom utåtriktad, 
opinionsbildande verksamhet försöka 
påverka samhällsutvecklingen och 
förverkliga IOGT-NTO-rörelsens 
grundsatser.

• Föreningen ska arbeta för att så många 
som möjligt blir medlemmar och 
därigenom väljer och aktivt verkar 
för en helnykter livsstil. Den ska även 
arbeta för en värld fri från alkohol och 
andra droger.

• Varje löftesbunden medlem i IOGT-
NTO-rörelsen får delta i föreningens 
verksamhet.

• Föreningen ska lämna en rapport om 
sin verksamhet till förbundsstyrelsen 
varje år.

• Föreningen bör ha mångsidig 
verksamhet som ger medlemmarna 
möjlighet till en meningsfull gemenskap.

• Föreningen ska genom utåtriktad, 
opinionsbildande verksamhet försöka 
påverka samhällsutvecklingen och 
förverkliga IOGT-NTO-rörelsens 
grundsatser.

• Föreningen ska arbeta för att så många 
som möjligt blir medlemmar och 
därigenom väljer och aktivt verkar för 
en helnykter livsstil. Den ska även arbeta 
för en värld fri från alkohol och andra 
droger.

• Varje löftesbunden medlem i IOGT-
NTO-rörelsen får delta i föreningens 
verksamhet.

• Föreningen ska lämna en rapport om sin 
verksamhet till förbundsstyrelsen varje 
år.

Inga ändringar

§4:8 Valbarhet till 
förtroendeuppdrag

• Varje löftesbunden medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till 
förtroendeuppdrag i föreningen. 
Ett distriktsårsmötes- eller 
regionmötesombud måste dock vara 
registrerad medlem i föreningen. 
Ett kretsårsmötesombud måste vara 
löftesbunden registrerad medlem i 
någon av kretsens föreningar eller kårer.

• Varje löftesbunden medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till 
förtroendeuppdrag i föreningen. 
Ett distriktsårsmötes- eller 
regionmötesombud måste dock vara 
registrerad medlem i föreningen. 
Ett kretsårsmötesombud måste vara 
löftesbunden registrerad medlem i någon 
av kretsens föreningar eller kårer.

Inga ändringar
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§4:9 Firmateckning • Styrelsen bestämmer hur föreningens 
firma ska tecknas. Firman ska dock 
tecknas av minst två personer enskild 
eller gemensamt, däribland minst en 
förtroendevald.

• Styrelsen bestämmer hur föreningens 
firma ska tecknas. Firman ska dock 
tecknas av minst två personer enskild 
eller gemensamt, däribland minst en 
förtroendevald.

Inga ändringar

§4:10 Ekonomisk 
förvaltning

• Räkenskapsåret är ett kalenderår.

• Räkenskaperna ska avslutas och 
lämnas till revisorerna senast tio 
dagar före årsmötet tillsammans med 
styrelsens ekonomiska berättelse 
och verksamhetsberättelse. Den 
ekonomiska berättelsen ska innehålla en 
resultaträkning och en balansräkning.

• Räkenskapsåret är ett kalenderår.

• Räkenskaperna ska avslutas och 
lämnas till revisorerna senast tio 
dagar före årsmötet tillsammans med 
styrelsens ekonomiska berättelse 
och verksamhetsberättelse. Den 
ekonomiska berättelsen ska innehålla en 
resultaträkning och en balansräkning.

Inga ändringar
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§4:4 Årsmötesärenden • beslut om budget för det pågående 
kalenderåret

• beslut om antal ledamöter, minst tre, i 
styrelsen

• val av ordförande, sekreterare, kassör 
och eventuella ytterligare ledamöter i 
styrelsen

• val av revisor, eller, när det med hänsyn 
till föreningens ekonomis storlek är 
lämpligt, två revisorer och minst en 
ersättare

• val av valberedning och eventuella 
ersättare

• val av ombud och ersättare till 
distriktsårsmötet om föreningen tillhör 
ett verksamt distrikt

• val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen tillhör en 
krets

• val av regionmötesombud det år som 
kongress hålls, om föreningen inte 
tillhör ett distrikt

• eventuella ytterligare val

• anta eventuellt reviderade stadgar om 
kongress hållits

• beslut om budget för det pågående 
kalenderåret

• beslut om antal ledamöter, minst tre, i 
styrelsen

• val av ordförande, sekreterare, kassör 
och eventuella ytterligare ledamöter i 
styrelsen

• val av revisor, eller, när det med 

hänsyn till föreningens ekonomiska 

storlek är lämpligt, två revisorer och 

minst en ersättare

• val av valberedning och eventuella 
ersättare

• val av ombud och ersättare till 
distriktsårsmötet om föreningen tillhör 
ett verksamt distrikt

• val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen tillhör en 
krets

• val av regionmötesombud det år som 
kongress hålls, om föreningen inte 
tillhör ett distrikt

• eventuella ytterligare val

• anta eventuellt reviderade stadgar om 
kongress hållits

Flytt av frågan om 
medlemsavgift till mer 
passande plats och 
tydliggörande av tidsperiod. 
Dessutom språklig 
korrigering. 
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§4:4 Årsmötesärenden • beslut om medlemsavgift

• beslut om kallelsesätt för nästa årsmöte

• beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen

Protokollet från årsmötet ska inom 
tre veckor lämnas till revisorerna, 
förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen 
samt finnas tillgängligt hos ordföranden.

• beslut om kallelsesätt för nästa årsmöte

• beslut om eventuella andra frågor som 
finns med i kallelsen

Protokollet från årsmötet ska inom 
tre veckor lämnas till revisorerna, 
förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen 
samt finnas tillgängligt hos ordföranden.

Flytt av frågan om 
medlemsavgift till mer 
passande plats och 
tydliggörande av tidsperiod. 
Dessutom språklig 
korrigering. 
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§4:11 
Fastighetsförvaltning

• En förening kan äga och förvalta 
fast egendom. Om flera föreningar 
gemensamt ska äga och förvalta 
fast egendom kan parterna bilda 
en ideell förening eller välja annan 
associationsform.

• Vill en förening sälja eller på annat 
sätt göra sig av med fast egendom 
eller del av fast egendom krävs beslut 
med två tredjedels majoritet på ett 
föreningsmöte. Till detta möte ska 
varje medlem få en skriftlig kallelse 
senast fyra veckor före mötet. Där 
ska det tydligt framgå att mötet gäller 
försäljning av fast egendom. Ett beslut 
om försäljning av fast egendom gäller 
dock inte förrän det har fastställts av 
förbundsstyrelsen i enlighet med 6:1.

• Lokaler som en förening, ett distrikt 
eller förbundet äger ska vara alkoholfria.

• En förening kan äga och förvalta 
fast egendom. Om flera föreningar 
gemensamt ska äga och förvalta 
fast egendom kan parterna bilda 
en ideell förening eller välja annan 
associationsform.

• Vill en förening sälja eller på annat 
sätt göra sig av med fast egendom 
eller del av fast egendom krävs beslut 
med två tredjedels majoritet på ett 
föreningsmöte. Till detta möte ska varje 
medlem få en skriftlig kallelse senast fyra 
veckor före mötet. Där ska det tydligt 
framgå att mötet gäller försäljning av 
fast egendom. Ett beslut om försäljning 
av fast egendom gäller dock inte förrän 
det har fastställts av förbundsstyrelsen i 
enlighet med § 6:1.

• Lokaler som en förening, ett distrikt 
eller förbundet äger ska vara alkoholfria.

Språklig korrigering
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§4:12 Revision • Årsmötet väljer en, eller, när det med 
hänsyn till föreningens storlek är 
lämpligt, två revisorer och minst en 
ersättare. Dessa väljs för tiden intill 
slutet av nästa årsmöte.

• Om årsmötet ajournerar sig kan det 
dock besluta att de nya revisorerna ska 
tillträda vid en tidpunkt som infaller 
innan årsmötet har avslutats.

• Revisorerna ska följa styrelsens 
verksamhet och ekonomiska 
förvaltning. De ska till årsmötet lämna 
en revisionsberättelse med förslag om 
fastställande av resultaträkning och 
balansräkning samt förslag i fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen.

• Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen 
kan besluta om revision av föreningens 
räkenskaper och förvaltning.

• Årsmötet väljer en, eller, när det med 
hänsyn till föreningens storlek är 
lämpligt, två revisorer och minst en 
ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet 
av nästa årsmöte.

• Om årsmötet ajournerar sig kan det 
dock besluta att de nya revisorerna ska 
tillträda vid en tidpunkt som infaller 
innan årsmötet har avslutats.

• Revisorerna ska följa styrelsens 
verksamhet och ekonomiska 
förvaltning. De ska till årsmötet lämna 
en revisionsberättelse med förslag om 
fastställande av resultaträkning och 
balansräkning samt förslag i fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen.

• Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen 
kan besluta om revision av föreningens 
räkenskaper och förvaltning.

Inga ändringar
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§4:13 Samgående med 
annan förening

• En förening som vill gå samman med en 
annan UNF-förening ska fatta beslut om 
detta.

• Föreningarna ska göra en skriftlig 
överenskommelse som ska innehålla 
uppgifter om tidpunkten för 
samgåendet och hanteringen av 
arkiv och andra tillgångar samt 
skulder. Beslutet ska fastställas av 
förbundsstyrelsen för att gälla.

• Förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen bör ta initiativ till 
samgående när ett beslutsmässigt 
årsmöte inte har kunnat genomföras.

• En förening som vill gå samman med en 
annan UNF-förening ska fatta beslut om 
detta.

• Föreningarna ska göra en skriftlig 
överenskommelse som ska innehålla 
uppgifter om tidpunkten för samgåendet 
och hanteringen av arkiv och andra 
tillgångar samt skulder. Beslutet ska 
fastställas av förbundsstyrelsen för att 
gälla.

• Förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen 
bör ta initiativ till samgående när ett 
beslutsmässigt årsmöte inte har kunnat 
genomföras.

Inga ändringar
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§4:14 Upplösning • En förening kan upplösas genom 
beslut med två tredjedels majoritet 
på ett föreningsmöte. Till detta 
möte ska varje medlem få en skriftlig 
kallelse senast två veckor före mötet. 
Där ska det tydligt framgå att mötet 
gäller upplösning av föreningen. Om 
mötet inte blir beslutsmässigt kan 
förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen 
upplösa föreningen efter samråd med 
föreningens medlemmar.

• När en förening har upplösts ska 

förbundet erbjuda medlemmarna 

medlemskap i en annan förening 

eller direktanslutning till distriktet 

eller förbundet.

• Vid upplösning tillfaller föreningens 
tillgångar distriktet. Finns det inget 
verksamt distrikt tillfaller tillgångarna 
förbundet.

• En förening kan upplösas genom 
beslut med två tredjedels majoritet 
på ett föreningsmöte. Till detta 
möte ska varje medlem få en skriftlig 
kallelse senast två veckor före mötet. 
Där ska det tydligt framgå att mötet 
gäller upplösning av föreningen. Om 
mötet inte blir beslutsmässigt kan 
förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen 
upplösa föreningen efter samråd med 
föreningens medlemmar.

• När en förening har upplösts ska 
förbundet erbjuda medlemmarna 
medlemskap i en annan förening.

• Vid upplösning tillfaller föreningens 
tillgångar distriktet. Finns det inget 
verksamt distrikt tillfaller tillgångarna 
förbundet.

Borttagande av 
direktanslutning. 
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§4:15 Särskilda stadgar • Föreningen ska anses ha antagit § 

4:1–14 samt § 6:1 i dessa stadgar 
som sina egna stadgar. Om dessa 
paragrafer ändras ska ett årsmöte 
anta de reviderade stadgarna. Om 

föreningen antar egna stadgar med 

innehåll utöver det ovan nämnda 

måste stadgarna godkännas av 

förbundsstyrelsen för att gälla.

• Föreningen ska anses ha antagit § 1:1-7, 

§ 4:1–14 samt § 6:1 i dessa stadgar som 
sina egna stadgar. Om dessa paragrafer 
ändras ska ett årsmöte anta de reviderade 
stadgarna. Föreningen kan anta egna 

stadgar med innehåll utöver det 

ovan. 

Dessa ändringar kommer 
sig av att Myndigheten 
för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 
(MUCF) har anmärkt på 
att våra föreningar inte är 
helt självständiga då tillägg i 
stadgarna måste godkännas 
av förbundsstyrelsen. De 
föreslagna ändringarna 
gör ger föreningarna 
mer frihet, samtidigt 
som det blir tydligare 
i föreningens stadgar 
att nykterhetsrörelsens 
grundsatser är centrala för 
föreningen. 

Samverkan i IOGT-

NTO-krets

§5:1 Organisation

• En IOGT-NTO-krets består av de 
föreningar och kårer inom IOGT-NTO, 
UNF, Junis och NSF som har anslutit sig 
till kretsen.

• En krets omfattar en kommun. 
Riksstyrelsen kan om det finns särskilda 
skäl besluta att en krets ska omfatta fler 
kommuner eller en del av en kommun.

• Kretsens högsta beslutande organ är 
kretsårsmötet. Mellan kretsårsmötena 
leds kretsen av en styrelse.

• En IOGT-NTO-krets består av de 
föreningar och kårer inom IOGT-NTO, 
UNF, Junis och NSF som har anslutit sig 
till kretsen.

• En krets omfattar en kommun. 
Riksstyrelsen kan om det finns särskilda 
skäl besluta att en krets ska omfatta fler 
kommuner eller en del av en kommun.

• Kretsens högsta beslutande organ är 
kretsårsmötet. Mellan kretsårsmötena 
leds kretsen av en styrelse.

Inga ändringar
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§5:2 Kretsårsmöte • Kretsens högsta beslutande organ är 
kretsårsmötet, dit alla föreningar och 
kårer som är anslutna till kretsen får 
skicka ombud.

• Varje IOGT-NTO-förening, UNF-
förening och NSF-kår har rätt till två 
ombud och därutöver ett ombud för 
varje fullt tjugofemtal medlemmar. 
Varje förening av Junis representeras av 
sin ansvariga juniorledare och därutöver 
av ett ombud för varje fullt tjugofemtal 
medlemmar.

• Beräkningen av det antal ombud en 
förening eller kår har rätt till grundar 
sig på föreningens antal bekräftade och 
avgiftsbefriade registrerade medlemmar 
den 31 december föregående år.

• Ordinarie kretsårsmöte ska hållas 
senast den 15 mars. Extra kretsårsmöte 
kan hållas då minst en tredjedel av de 
anslutna föreningarna och kårerna 
begär det eller kretsstyrelsen beslutar 
det.

• Kallelse till ordinarie kretsårsmöte 
utfärdas senast sex veckor före mötet 
på det sätt som kretsårsmötet beslutar. 
Kallelse till extra kretsårsmöte utfärdas 
senast tre veckor före mötet. Ett extra 
kretsårsmöte får bara behandla den 
fråga eller de frågor som är anledningen 
till att kretsårsmötet hålls.

• Kretsens högsta beslutande organ är 
kretsårsmötet, dit alla föreningar och 
kårer som är anslutna till kretsen får 
skicka ombud.

• Varje IOGT-NTO-förening, UNF-
förening och NSF-kår har rätt till två 
ombud och därutöver ett ombud för 
varje fullt tjugofemtal medlemmar. Varje 
förening av Junis representeras av sin 
ansvariga juniorledare och därutöver 
av ett ombud för varje fullt tjugofemtal 
medlemmar.

• Beräkningen av det antal ombud en 
förening eller kår har rätt till grundar 
sig på föreningens antal bekräftade och 
avgiftsbefriade registrerade medlemmar 
den 31 december föregående år.

• Ordinarie kretsårsmöte ska hållas 
senast den 15 mars. Extra kretsårsmöte 
kan hållas då minst en tredjedel av de 
anslutna föreningarna och kårerna begär 
det eller kretsstyrelsen beslutar det.

• Kallelse till ordinarie kretsårsmöte 
utfärdas senast sex veckor före mötet 
på det sätt som kretsårsmötet beslutar. 
Kallelse till extra kretsårsmöte utfärdas 
senast tre veckor före mötet. Ett extra 
kretsårsmöte får bara behandla den fråga 
eller de frågor som är anledningen till att 
kretsårsmötet hålls.

Inga ändringar
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§ 5:3 Mötesrättigheter och 
beslutsformer

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på kretsårsmötet. 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-
NTO-rörelsen har yttranderätt på 
kretsårsmötet. Mötesordföranden kan 
ge yttranderätt till andra närvarande.

• Varje ombud och ledamot av 
kretsstyrelsen samt föredragande revisor 
har förslags- och rösträtt.

• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen 
förvaltning eller eget arvode.

• Val sker genom acklamation eller, om 
någon röstberättigad begär det, genom 
sluten omröstning. Vid lika röstetal 
avgör lotten. En röst på fler personer än 
det antal som ska väljas, eller på någon 
som inte är nominerad till valet, är 
ogiltig.

• Mötet avgör andra frågor om 
mötesregler när de kommer upp.

• Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen 
har närvarorätt på kretsårsmötet. 
Varje löftesbunden medlem i IOGT-
NTO-rörelsen har yttranderätt på 
kretsårsmötet. Mötesordföranden kan ge 
yttranderätt till andra närvarande.

• Varje ombud och ledamot av 
kretsstyrelsen samt föredragande revisor 
har förslags- och rösträtt.

• Ingen har rösträtt i frågor som rör egen 
förvaltning eller eget arvode.

• Val sker genom acklamation eller, om 
någon röstberättigad begär det, genom 
sluten omröstning. Vid lika röstetal 
avgör lotten. En röst på fler personer än 
det antal som ska väljas, eller på någon 
som inte är nominerad till valet, är 
ogiltig.

• Mötet avgör andra frågor om 
mötesregler när de kommer upp.

Inga ändringar
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§ 5:4 
Kretsårsmötesärenden

På ett ordinarie kretsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp:
a. fastställande av föredragningslista
b. fastställande av antalet anmälda 
och närvarande ombud och övriga 
röstberättigade deltagare
c. ställningstagande till om 
kretsårsmötet har kallats enligt stadgarna
d. ställningstagande till om 
kretsårsmötet är beslutsmässigt
e. val av ordförande och sekreterare 
för mötet, rösträknare och två 
protokolljusterare
f. föredragning av kretsstyrelsens 
verksamhetsberättelse 
g. föredragning av kretsstyrelsens 
ekonomiska berättelse
h. föredragning av eventuella andra 
verksamhetsberättelser 
i. föredragning av revisionsberättelse
j. fastställande av resultaträkning och 
balansräkning
k. beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i kretsstyrelsen l) beslut om 
motioner och förslag
l. beslut om ersättningar
m. beslut om arbetsplan för det 
pågående kalenderåret o)   beslut om 
föreningsavgift till kretsen
n. beslut om budget för det pågående 
kalenderåret

På ett ordinarie kretsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp:
a. fastställande av föredragningslista
b. fastställande av antalet anmälda 
och närvarande ombud och övriga 
röstberättigade deltagare
c. ställningstagande till om 
kretsårsmötet har kallats enligt stadgarna
d. ställningstagande till om 
kretsårsmötet är beslutsmässigt
e. val av ordförande och sekreterare 
för mötet, rösträknare och två 
protokolljusterare
f. föredragning av kretsstyrelsens 
verksamhetsberättelse 
g. föredragning av kretsstyrelsens 
ekonomiska berättelse
h. föredragning av eventuella andra 
verksamhetsberättelser 
i. föredragning av revisionsberättelse
j. fastställande av resultaträkning och 
balansräkning
k. beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i kretsstyrelsen l) beslut om 
motioner och förslag
l. beslut om ersättningar
m. beslut om arbetsplan för det 
pågående kalenderåret o)   beslut om 
föreningsavgift till kretsen

Inga ändringar
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§ 5:5 Kretsstyrelse • Kretsstyrelsen ska bestå av lägst fem 
ledamöter. IOGT-NTO, UNF, Junis 
och NSF ska, om de ingår i kretsen, 
vardera företrädas av minst en ledamot i 
styrelsen.

• Kretsstyrelsen väljs av årsmötet för en 
eller två verksamhetsperioder.

• Kretsstyrelsen är beslutsmässig när 
mer än halva antalet ledamöter är 
närvarande.

• Till kretsårsmötet ska kretsstyrelsen 
lägga fram verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse.

• Kretsstyrelsen ska bestå av lägst fem 
ledamöter. IOGT-NTO, UNF, Junis 
och NSF ska, om de ingår i kretsen, 
vardera företrädas av minst en ledamot 
i styrelsen.
• Kretsstyrelsen väljs av årsmötet för 
en eller två verksamhetsperioder.
• Kretsstyrelsen är beslutsmässig när 
mer än halva antalet ledamöter är 
närvarande.
• Till kretsårsmötet ska kretsstyrelsen 
lägga fram verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse.

Inga ändringar

§5:6 Kretsens uppgifter • Kretsstyrelsen ska arbeta för 
samordning och effektivt utnyttjande av 
resurser.

• För varje verksamhetsår ska det finnas 
en arbetsplan och en budget för kretsens 
verksamhet.

• Kretsstyrelsen ska när den upprättar 
förslag till dessa beakta behovet av en 
lämplig arbets- och resursfördelning 
mellan kretsen och dess föreningar och 
kårer.

• Kretsstyrelsen anställer och entledigar 
personal samt utser arbetsledare 
för personalen. Innan ett avtal om 
anställning sluts ska kretsstyrelsen 
samråda med riksstyrelsen, som ska 
godkänna anställningen och förslaget till 
anställningsavtal.

• Kretsstyrelsen ska arbeta för samordning 
och effektivt utnyttjande av resurser.

• För varje verksamhetsår ska det finnas 
en arbetsplan och en budget för kretsens 
verksamhet.

• Kretsstyrelsen ska när den upprättar 
förslag till dessa beakta behovet av en 
lämplig arbets- och resursfördelning 
mellan kretsen och dess föreningar och 
kårer.

• Kretsstyrelsen anställer och entledigar 
personal samt utser arbetsledare 
för personalen. Innan ett avtal om 
anställning sluts ska kretsstyrelsen 
samråda med riksstyrelsen, som ska 
godkänna anställningen och förslaget till 
anställningsavtal.

Inga ändringar
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§5:2 Kretsårsmöte • Om kretsårsmötet inte hålls i 
föreskriven ordning kan riksstyrelsen 
utlysa kretsårsmöte.

• Kretsårsmötet är beslutsmässigt när 
minst fem ombud är närvarande.

• Varje ansluten förening och kår och 
varje löftesbunden medlem i dessa kan 
skicka motioner till kretsårsmötet.

• Kretsstyrelsen ska ha fått motionerna 
senast fyra veckor före kretsårsmötet.

• Kretsstyrelsen ska yttra sig över varje 
motion.

• Ombuden och revisorerna ska ha fått 
alla handlingar till kretsårsmötet senast 
en vecka innan kretsårsmötet öppnas.

• Om kretsårsmötet inte hålls i föreskriven 
ordning kan riksstyrelsen utlysa 
kretsårsmöte.

• Kretsårsmötet är beslutsmässigt när 
minst fem ombud är närvarande.

• Varje ansluten förening och kår och 
varje löftesbunden medlem i dessa kan 
skicka motioner till kretsårsmötet.

• Kretsstyrelsen ska ha fått motionerna 
senast fyra veckor före kretsårsmötet.

• Kretsstyrelsen ska yttra sig över varje 
motion.

• Ombuden och revisorerna ska ha fått alla 
handlingar till kretsårsmötet senast en 
vecka innan kretsårsmötet öppnas.

Inga ändringar
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§5:7 Valbarhet till 
förtroendeuppdrag

• Varje löftesbunden medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till 
förtroendeuppdrag i kretsen. Ett 
kretsårsmötesombud måste dock vara 
löftesbunden registrerad medlem i 
någon av kretsens föreningar eller kårer.

• Varje löftesbunden medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till 
förtroendeuppdrag i kretsen. Ett 
kretsårsmötesombud måste dock vara 
löftesbunden registrerad medlem i någon 
av kretsens föreningar eller kårer.

Inga ändringar

§5:8 Firmateckning • Kretsens firma bör utgöras av 
kommunnamnet eller motsvarande och 
ordet IOGT- NTO-krets.

• Kretsstyrelsen bestämmer hur firman 
ska tecknas. Firman ska dock tecknas 
av minst två personer gemensamt. 
Firmatecknarna ska vara myndiga.

• Kretsens firma bör utgöras av 
kommunnamnet eller motsvarande och 
ordet IOGT- NTO-krets.

• Kretsstyrelsen bestämmer hur firman 
ska tecknas. Firman ska dock tecknas 
av minst två personer gemensamt. 
Firmatecknarna ska vara myndiga.

Inga ändringar

§ 5:9 Ekonomisk 
förvaltning

• Räkenskapsåret är ett kalenderår. 
Kassören förvaltar med 
redovisningsskyldighet kretsens egna 
medel samt medel som förvaltas av 
kretsen. Bank- och plusgirokonton 
tecknas enligt kretsens beslut.

• Räkenskaperna ska avslutas och 
lämnas till revisorerna senast tio dagar 
före kretsårsmötet tillsammans med 
kretsstyrelsens ekonomiska berättelse 
och verksamhetsberättelse. Den 
ekonomiska berättelsen ska innehålla en 
resultaträkning och en balansräkning.

• Räkenskapsåret är ett kalenderår. 
Kassören förvaltar med 
redovisningsskyldighet kretsens egna 
medel samt medel som förvaltas av 
kretsen. Bank- och plusgirokonton 
tecknas enligt kretsens beslut.

• Räkenskaperna ska avslutas och 
lämnas till revisorerna senast tio dagar 
före kretsårsmötet tillsammans med 
kretsstyrelsens ekonomiska berättelse 
och verksamhetsberättelse. Den 
ekonomiska berättelsen ska innehålla en 
resultaträkning och en balansräkning.

Inga ändringar



U
ngdom

ens N
ykterhetsförbunds 29:e kongress, 20

21

268

§5:10 Revision • Kretsårsmötet väljer två revisorer och 
två ersättare.

• Riksstyrelsen kan besluta om revision av 
kretsens räkenskaper och förvaltning.

• Kretsårsmötet väljer två revisorer och 
två ersättare.

• Riksstyrelsen kan besluta om revision av 
kretsens räkenskaper och förvaltning.

Inga ändringar

§ 5:11 Samgående med 
annan krets

• En krets som vill gå samman med 
en annan krets ska fatta beslut 
om detta. Kretsarna ska göra en 
skriftlig överenskommelse som ska 
innehålla uppgifter om tidpunkten för 
samgåendet och hanteringen av arkiv 
och andra tillgångar samt skulder. 
Beslutet ska skickas till riksstyrelsen för 
fastställelse. 

• Riksstyrelsen kan ta initiativ till 
samgående mellan kretsar. Riksstyrelsen 
ska ta ett sådant initiativ när ett 
beslutsmässigt kretsårsmöte inte kan 
sammankallas.

• En krets som vill gå samman med 
en annan krets ska fatta beslut om 
detta. Kretsarna ska göra en skriftlig 
överenskommelse som ska innehålla 
uppgifter om tidpunkten för samgåendet 
och hanteringen av arkiv och andra 
tillgångar samt skulder. Beslutet ska 
skickas till riksstyrelsen för fastställelse. 

• Riksstyrelsen kan ta initiativ till 
samgående mellan kretsar. Riksstyrelsen 
ska ta ett sådant initiativ när ett 
beslutsmässigt kretsårsmöte inte kan 
sammankallas.

Inga ändringar
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§ 5:4 
Kretsårsmötesärenden

o. beslut om antal ledamöter, minst 
fem, i kretsstyrelsen samt om deras 
mandattid
p. val av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör, studieledare, eventuella 
ytterligare ledamöter och fyra ersättare i 
kretsstyrelsen
q. val av två revisorer och två 
ersättare
r. val av valberedning med tre 
ledamöter, varav en sammankallande u)   
eventuellt val av distriktsårsmötesombud

s. beslut om tid och plats för nästa 
kretsårsmöte
t. beslut om eventuella andra frågor 
som finns med i kallelsen
Protokollet från kretsårsmötet ska inom 
tre veckor lämnas till riksstyrelsen, 
revisorerna och varje ansluten förening 
och kår. Det ska också finnas tillgängligt 
på kretsexpeditionen eller hos kretsens 
ordförande.

o. beslut om antal ledamöter, minst 
fem, i kretsstyrelsen samt om deras 
mandattid

p. val av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör, studieledare, eventuella 
ytterligare ledamöter och fyra ersättare i 
kretsstyrelsen

q. val av två revisorer och två ersättare

r. val av valberedning med tre 
ledamöter, varav en sammankallande u)   
eventuellt val av distriktsårsmötesombud

r. beslut om tid och plats för nästa 
kretsårsmöte

s. beslut om eventuella andra frågor 
som finns med i kallelsen

Protokollet från kretsårsmötet ska inom 
tre veckor lämnas till riksstyrelsen, 
revisorerna och varje ansluten förening 
och kår. Det ska också finnas tillgängligt 
på kretsexpeditionen eller hos kretsens 
ordförande.

Inga ändringar



U
ngdom

ens N
ykterhetsförbunds 29:e kongress, 20

21

270

§5:12 Upplösning • En krets kan upplösas genom beslut på 
två på varandra följande kretsårsmöten 
eller med två tredjedels majoritet på ett 
kretsårsmöte. 

• Till detta möte ska varje förening eller 
kår få en skriftlig kallelse senast två 
veckor före mötet. Där ska det framgå 
att mötet gäller upplösning av kretsen. 

• En krets kan upplösas genom beslut av 
riksstyrelsen. Ett sådant beslut kan fattas 
när ett beslutsmässigt kretsårsmöte inte 
kan sammankallas och ett samgående 
med en annan krets inte heller kan ske. 

• Vid upplösning av en krets beslutar 
riksstyrelsen hur den kvarvarande 
egendomen ska fördelas mellan de 
distrikt eller regioner som kretsens 
föreningar eller kårer tillhör.

• En krets kan upplösas genom beslut på 
två på varandra följande kretsårsmöten 
eller med två tredjedels majoritet på ett 
kretsårsmöte. 

• Till detta möte ska varje förening eller 
kår få en skriftlig kallelse senast två 
veckor före mötet. Där ska det framgå att 
mötet gäller upplösning av kretsen. 

• En krets kan upplösas genom beslut av 
riksstyrelsen. Ett sådant beslut kan fattas 
när ett beslutsmässigt kretsårsmöte inte 
kan sammankallas och ett samgående 
med en annan krets inte heller kan ske. 

• Vid upplösning av en krets beslutar 
riksstyrelsen hur den kvarvarande 
egendomen ska fördelas mellan de 
distrikt eller regioner som kretsens 
föreningar eller kårer tillhör.

Inga ändringar

§5:13 Särskilda stadgar • Om kretsen antar egna stadgar ska 
de innehålla § 5:1–12 samt § 6:1 i 
dessa stadgar. Om kretsen antar egna 
stadgar med innehåll utöver det ovan 
nämnda måste stadgarna godkännas av 
riksstyrelsen för att gälla.

• Om kretsen antar egna stadgar ska 
de innehålla § 5:1–12 samt § 6:1 i 
dessa stadgar. Om kretsen antar egna 
stadgar med innehåll utöver det ovan 
nämnda måste stadgarna godkännas av 
riksstyrelsen för att gälla.

Inga ändringar
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§5:14 Särskilt om 
rättsförhållanden för 
kretsar

I tillägg till övriga bestämmelser gällande 
rättsförhållanden gäller följande för kretsar.
Beslut av kretsar gäller inte förrän de har 
fastställts av riksstyrelsen, om de innebär 
att kretsen

a. köper fast egendom,
b. gör sig av med fast egendom eller 

del i fast egendom,
c. köper aktie eller andel i bolag 

eller förening som äger fast egendom av 
betydelse för verksamheten,

d. gör sig av med aktie eller andel i 
bolag eller förening som äger fast egendom 
av betydelse för verksamheten,

e. tar ut eller medger inteckning eller 
inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i 
egen fastighet,

f. vidtar eller stöder åtgärder som kan 
minska det egna inflytandet i bolag eller 
förening, där föreningen eller distriktet 
har bestämmande inflytande genom 
aktieinnehav eller på annat sätt,

g. gör sig av med arkivmaterial eller 
arbetsmaterial av större värde,

h. använder sina tillgångar på sätt som 
strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften,

i. realiserar sina tillgångar i 
uppenbart syfte att använda dem på sätt 
som strider mot dessa stadgar eller mot 
förbundsstyrelsens beslut, eller

j. upplåter sina lokaler på sätt som 
hindrar IOGT-NTO-rörelsens verksamhet.

I tillägg till övriga bestämmelser gällande 
rättsförhållanden gäller följande för kretsar.
Beslut av kretsar gäller inte förrän de har 
fastställts av riksstyrelsen, om de innebär att 
kretsen

a. köper fast egendom,
b. gör sig av med fast egendom eller 

del i fast egendom,
c. köper aktie eller andel i bolag 

eller förening som äger fast egendom av 
betydelse för verksamheten,

d. gör sig av med aktie eller andel i 
bolag eller förening som äger fast egendom 
av betydelse för verksamheten,

e. tar ut eller medger inteckning eller 
inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i 
egen fastighet,

f. vidtar eller stöder åtgärder som kan 
minska det egna inflytandet i bolag eller 
förening, där föreningen eller distriktet 
har bestämmande inflytande genom 
aktieinnehav eller på annat sätt,

g. gör sig av med arkivmaterial eller 
arbetsmaterial av större värde,

h. använder sina tillgångar på sätt som 
strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften,

i. realiserar sina tillgångar i 
uppenbart syfte att använda dem på sätt 
som strider mot dessa stadgar eller mot 
förbundsstyrelsens beslut, eller

j. upplåter sina lokaler på sätt som 
hindrar IOGT-NTO-rörelsens verksamhet.

Inga ändringar
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Bestämmelser 

angående 

rättsförhållanden och 

stadgeändring

§6:1 Rättsförhållanden

• Varje förening eller distrikt inom UNF 
eller krets inom IOGT-NTO-rörelsen 
har rätt att bedriva sin verksamhet 
självständigt, så länge detta sker i 
överensstämmelse med dessa stadgar.

• Varje förening eller distrikt inom 
UNF, varje krets inom IOGT-NTO-
rörelsen eller förbundet Ungdomens 
Nykterhetsförbund kan förvärva 
rättigheter och ta på sig skyldigheter, 
äga fast och lös egendom samt föra talan 
inför domstolar och andra myndigheter. 
Beslut av föreningar och distrikt gäller 
dock inte förrän de har fastställts av 
förbundsstyrelsen om de innebär att 
föreningen eller distriktet

a. köper fast egendom,
b. gör sig av med fast egendom eller 
del i fast egendom,
c. gör sig av med aktie eller andel i 
bolag eller förening som äger fast egendom,
d. tar ut eller medger inteckning eller 
inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i 
egen fastighet,
e. vidtar eller stöder åtgärder som kan 
minska det egna inflytandet i bolag eller 
förening, där föreningen eller distriktet 
har bestämmande inflytande genom 
aktieinnehav eller på annat sätt,
f. gör sig av med arkivmaterial eller 
arbetsmaterial av större värde,

• Varje förening eller distrikt inom UNF 
eller krets inom IOGT-NTO-rörelsen 
har rätt att bedriva sin verksamhet 
självständigt, så länge detta sker i 
överensstämmelse med dessa stadgar.

• Varje förening eller distrikt inom 
UNF, varje krets inom IOGT-NTO-
rörelsen eller förbundet Ungdomens 
Nykterhetsförbund kan förvärva 
rättigheter och ta på sig skyldigheter, 
äga fast och lös egendom samt föra talan 
inför domstolar och andra myndigheter. 
Beslut av föreningar och distrikt gäller 
dock inte förrän de har fastställts av 
förbundsstyrelsen om de innebär att 
föreningen eller distriktet

a. köper fast egendom,
b. gör sig av med fast egendom eller 
del i fast egendom,
c. gör sig av med aktie eller andel i 
bolag eller förening som äger fast egendom,
d. tar ut eller medger inteckning eller 
inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i 
egen fastighet,
e. vidtar eller stöder åtgärder som kan 
minska det egna inflytandet i bolag eller 
förening, där föreningen eller distriktet 
har bestämmande inflytande genom 
aktieinnehav eller på annat sätt,
f. gör sig av med arkivmaterial eller 
arbetsmaterial av större värde,

Inga ändringar
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§6:2 Tolkning av 
stadgarna

• Vid olika syn på hur dessa stadgar skall 
tolkas har förbundsstyrelsens mening 
företräde. Gäller frågan tolkning av 
någon av de bestämmelser som avses i 
§ 6:4 har istället riksstyrelsens mening 
företräde.

• Vid olika syn på hur dessa stadgar skall 
tolkas har förbundsstyrelsens mening 
företräde. Gäller frågan tolkning av 
någon av de bestämmelser som avses i 
§ 6:4 har istället riksstyrelsens mening 
företräde.

Inga ändringar

§6:3 Stadgeändring • Dessa stadgar kan ändras genom 
samstämmiga beslut på två kongresser 
eller genom beslut med två tredjedels 
majoritet på en ordinarie kongress. En 

stadgeändring gäller från det att 

kongressen avslutas eller från den 

senare tidpunkt som kongressen 

beslutar. En stadgeändring som rör 
förhållande till annat förbund inom 
IOGT-NTO- rörelsen kan endast göras 
genom samstämmiga kongressbeslut 
av alla förbund som stadgeändringen 
berör.

• Dessa stadgar kan ändras genom 
samstämmiga beslut på två kongresser 
eller genom beslut med två tredjedels 
majoritet på en ordinarie kongress. En 

stadgeändring gäller från det att 

kongressen avslutas eller från den 

tidpunkt som kongressen beslutar. 

En stadgeändring som rör förhållande 
till annat förbund inom IOGT-NTO- 
rörelsen kan endast göras genom 
samstämmiga kongressbeslut av alla 
förbund som stadgeändringen berör.

Möjliggör att kongressen 
kan besluta om omedelbar 
justering av stadgarna.
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§6:4 Förhållande till annat 
förbund

Som stadgar som rör förhållande till annat 
förbund betraktas de bestämmelser i 
stadgarna hos IOGT-NTO, UNF, NSF och 
Junis som behandlar 
a. samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen 

(§ 1:1), 
b. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser (§ 

1:2) 
c. samtidigt medlemskap i fler än ett 

förbund (§ 1:4), 
d. medlemslöftet (§ 1:5), 
e. riksstyrelsens sammansättning och 

funktion (§ 1:3, 2:1, 2:9, 2:10), 
f. samverkan på regional nivå (§ 3:1), 
g. IOGT-NTO-kretsar (§ 1:3 och kapitel 

5), 
h. rörelsesamordnad verksamhet (§ 2:2), 
i. närvarorätt vid IOGT-NTO-rörelsens 

beslutande församlingar (§ 2:5, 3:5), 
j. rätt att delta i IOGT-NTO-rörelsens 

verksamhet (§ 4:9), 
k. valbarhet till förtroendeuppdrag (§ 2:11, 

3:11, 4:10), eller 
l. stadgeändringar som rör förhållande till 

annat förbund (§ 6:4, 6:5).
Punkter om rörelsesamordnad verksamhet 
(dvs. gemensamma kongresser) berör ej 
NSF.

Som stadgar som rör förhållande till annat 
förbund betraktas de bestämmelser i 
stadgarna hos IOGT-NTO, UNF, NSF och 
Junis som behandlar 
a. samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen 

(§ 1:1), 
b. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser (§ 

1:2) 
c. samtidigt medlemskap i fler än ett 

förbund (§ 1:4), 
d. medlemslöftet (§ 1:5), 
e. riksstyrelsens sammansättning och 

funktion (§ 1:3, 2:1, 2:9, 2:10), 
f. samverkan på regional nivå (§ 3:1), 
g. IOGT-NTO-kretsar (§ 1:3 och kapitel 

5), 
h. rörelsesamordnad verksamhet (§ 2:2), 
i. närvarorätt vid IOGT-NTO-rörelsens 

beslutande församlingar (§ 2:5, 3:5), 
j. rätt att delta i IOGT-NTO-rörelsens 

verksamhet (§ 4:9), 
k. valbarhet till förtroendeuppdrag (§ 2:11, 

3:11, 4:10), eller 
l. stadgeändringar som rör förhållande till 

annat förbund (§ 6:4, 6:5).
Punkter om rörelsesamordnad verksamhet 
(dvs. gemensamma kongresser) berör ej 
NSF.

Inga ändringar
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§5:14 Särskilt om 
rättsförhållanden för 
kretsar

De bestämmelser i denna paragraf som 
avser fast egendom ska också gälla 
byggnader på ofri grund. 
• Riksstyrelsen kan förbjuda kretsar att 

verkställa beslut som avser de frågor 
som nämns ovan, och som inte har 
fastställts av riksstyrelsen.

• Kretsar är skyldiga att följa de 
anvisningar om anskaffande, 
användning, vård och försäljning av fast 
egendom som riksstyrelsen fastställer.

• Kretsar ska redovisa kapital som de får 
vid försäljning av fast egendom eller 
del i fast egendom till riksstyrelsen. 
Detta gäller också kapital som de får i 
ersättning för fast egendom efter brand 
eller annan skada eller expropriation, 
eller till följd av annat förhållande. 
Kapitalet ska förvaltas av riksstyrelsen 
för kretsens räkning. Riksstyrelsen kan 
besluta att någon annan ska förvalta 
kapitalet. Kapitalet får inte användas för 
andra ändamål än köp av fast egendom 
eller del i fast egendom. Riksstyrelsen 
kan dock besluta att kapitalet får 
användas på annat sätt. Avkastning på 
kapitalet får användas till den löpande 
verksamheten i den krets som kapitalet 
tillhör.

IDe bestämmelser i denna paragraf 
som avser fast egendom ska också gälla 
byggnader på ofri grund. 
• Riksstyrelsen kan förbjuda kretsar att 

verkställa beslut som avser de frågor som 
nämns ovan, och som inte har fastställts 
av riksstyrelsen.

• Kretsar är skyldiga att följa de 
anvisningar om anskaffande, 
användning, vård och försäljning av fast 
egendom som riksstyrelsen fastställer.

• Kretsar ska redovisa kapital som de får 
vid försäljning av fast egendom eller 
del i fast egendom till riksstyrelsen. 
Detta gäller också kapital som de får i 
ersättning för fast egendom efter brand 
eller annan skada eller expropriation, 
eller till följd av annat förhållande. 
Kapitalet ska förvaltas av riksstyrelsen 
för kretsens räkning. Riksstyrelsen kan 
besluta att någon annan ska förvalta 
kapitalet. Kapitalet får inte användas för 
andra ändamål än köp av fast egendom 
eller del i fast egendom. Riksstyrelsen 
kan dock besluta att kapitalet får 
användas på annat sätt. Avkastning på 
kapitalet får användas till den löpande 
verksamheten i den krets som kapitalet 
tillhör.

Inga ändringar
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Bestämmelser 

angående 

rättsförhållanden och 

stadgeändring

§6:1 Rättsförhållanden

g. använder sina tillgångar på sätt som 
strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften, 
h. realiserar sina tillgångar i 
uppenbart syfte att använda dem på sätt 
som strider mot dessa stadgar eller mot 
förbundsstyrelsens beslut, eller
i. upplåter sina lokaler på sätt som 
hindrar IOGT-NTO-rörelsens verksamhet.
j. De bestämmelser i denna paragraf 
som avser fast egendom ska också gälla 
byggnader på ofri grund.
k. Förbundsstyrelsen kan förbjuda 
föreningar och distrikt att verkställa 
beslut som avser de frågor som nämns 
ovan, och som inte har fastställts av 
förbundsstyrelsen.
l. Föreningar och distrikt är skyldiga 
att följa de anvisningar om anskaffande, 
användning och vård av fast egendom som 
förbundsstyrelsen fastställer.

g. använder sina tillgångar på sätt som 
strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften, 
h. realiserar sina tillgångar i 
uppenbart syfte att använda dem på sätt 
som strider mot dessa stadgar eller mot 
förbundsstyrelsens beslut, eller
i. upplåter sina lokaler på sätt som 
hindrar IOGT-NTO-rörelsens verksamhet.

j. De bestämmelser i denna paragraf 
som avser fast egendom ska också gälla 
byggnader på ofri grund.

k. Förbundsstyrelsen kan förbjuda 
föreningar och distrikt att verkställa beslut 
som avser de frågor som nämns ovan, och 
som inte har fastställts av förbundsstyrelsen.

l. Föreningar och distrikt är skyldiga 
att följa de anvisningar om anskaffande, 
användning och vård av fast egendom som 
förbundsstyrelsen fastställer.

Inga ändringar
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Bestämmelser 

angående 

rättsförhållanden och 

stadgeändring

§6:1 Rättsförhållanden

m. Föreningar och distrikt ska 
redovisa kapital som de får vid försäljning 
av fast egendom eller del i fast egendom 
till förbundsstyrelsen. Detta gäller också 
kapital som de får i ersättning för fast 
egendom efter brand eller annan skada 
eller expropriation, eller till följd av annat 
förhållande. Kapitalet ska förvaltas av 
förbundsstyrelsen för föreningens eller 
distriktets räkning. Förbundsstyrelsen 
kan besluta att någon annan ska förvalta 
kapitalet. Kapitalet får inte användas för 
andra ändamål än köp av fast egendom 
eller del i fast egendom. Förbundsstyrelsen 
kan dock besluta att kapitalet får användas 
på annat sätt. Ränta på kapitalet får 
användas till den löpande verksamheten i 
den förening eller det distrikt som kapitalet 
tillhör.

m. Föreningar och distrikt ska 
redovisa kapital som de får vid försäljning 
av fast egendom eller del i fast egendom 
till förbundsstyrelsen. Detta gäller också 
kapital som de får i ersättning för fast 
egendom efter brand eller annan skada 
eller expropriation, eller till följd av annat 
förhållande. Kapitalet ska förvaltas av 
förbundsstyrelsen för föreningens eller 
distriktets räkning. Förbundsstyrelsen 
kan besluta att någon annan ska förvalta 
kapitalet. Kapitalet får inte användas för 
andra ändamål än köp av fast egendom eller 
del i fast egendom. Förbundsstyrelsen kan 
dock besluta att kapitalet får användas på 
annat sätt. Ränta på kapitalet får användas 
till den löpande verksamheten i den 
förening eller det distrikt som kapitalet 
tillhör.

Inga ändringar
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Organisationsutskottets svar på förbundsstyrelsens förslag om  
Revidering av stadgar
Organisationskongressutskottet håller i det mesta med ändringsförslagen som FS har lagt fram. 
Men vi anser att det sista stycket i §4:11 bör ändras till att lokaler ska vara alkohol-  
och narkotikafria. 

Även på §4:15 har vi ett ändringsförslag. Anledningen till att paragrafen ska ändras är, precis som 
skrivs i förslaget, så att vi har möjlighet att få bidrag från MUCF. Dock så anser vi att det utöver 
den att-sats som FS lagt fram ska tydliggöras att stadgar som antas av föreningen inte får strida mot 
övriga stadgar eller mot UNF:s vision. Vi är inte fullt insatta i turerna kring att MUCF kritiserat 
att FS i dagsläget måste godkänna stadgeändringar gjorda av föreningarna och vet därför inte om 
vi skulle bli bidragsberättigade med våra stadgeändringar. Om så inte vore fallet är vi beredda att 
jämka oss med ett motförslag.

Vi föreslår kongressen besluta

att  ändra §4:11 till: “Lokaler som en förening, ett distrikt eller förbundet äger ska vara  

 alkohol- och narkotikafria.”

att  ändra §4:15 till: “Föreningen ska anses ha antagit § 1:1-7, § 4:1–14 samt § 6:1 i dessa stadgar som  

 sina egna stadgar. Om dessa paragrafer ändras ska ett årsmöte anta de reviderade stadgarna.  

 Föreningen kan anta egna stadgar med innehåll utöver det ovan så länge dessa inte strider mot  
 övriga stadgar eller UNF:s vision.”
att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens ändringsförslag
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Förbundsstyrelsens förslag nr 8  
om UNF:s principer (12b)
Bakgrund

Ibland antar UNF:s kongresser beslut som är att betrakta som långsiktiga principer som ska 
styra eller vägleda organisationen under mer än en mandatperiod. För att dessa principer inte 
ska falla i glömska samlas de i ett dokument som benämns UNF:s principer som ska skickas för 
revidering till varje kongress. En annan anledning till detta är att senare kongresser ska ha en 
möjlighet att bekräfta eller förkasta de principer som tidigare kongresser antagit. För att underlätta 
för kommande styrelser och granskande organ att använda och följa upp dokumentet och öka 
dess legitimitet föreslår förbundsstyrelsen ett reviderat förslag på principer. Ambitionen är att 
bara ha kvar de principer som fortfarande är aktuella, som styr på ett relevant sätt och som inte 
regleras i andra dokument. Detta är viktigt om principerna på allvar ska kunna vara ett effektivt 
styrdokument. 

Förbundsstyrelsen vill lägga till en inledande text i dokumentet för att det ska vara lättare att förstå vad 
principerna egentligen är. De principer som förbundsstyrelsen föreslår att stryka är saker som styrs på 
andra sätt än genom principer eller som berör andra styrdokument och därför inte bör styras genom 
enskilda principbeslut. I principdokumentet framgår på vilken kongress respektive principbeslut 
fattades. Paragrafnumreringen anger var i de olika kongressprotokollen besluten finns. 

Våra förslag
Under revideringen i år har vi rensat ganska hårt i vilka principer vi borde ha. Vi föreslår att ta 
bort en hel del principer som regleras i andra dokument, policys eller beslut. Vi föreslår också 
att besluten från finansieringsutredningen och strategiutredningen som togs 2017 och som 2019 
beslutades skulle gälla tills kongressen säger annat ska sluta styra UNF. Dessa beslut styr mycket i 
detalj, men känns inte som att de ger skillnad på riktigt.
Handlingsplan för gamla stadgetolkningar

Under granskningen har det visat sig att många av de beslut som finns bland principerna är olika 
former av stadgetolkningar som UNF:s kongresser har gjort. Dessa tolkningar har gjorts när behov 
uppstått, till exempel definition av två tredjedelars majoritet, eller som följd av olika förslag, som 
att ett ombud måste vara medlem i det distrikt hen representerar. Vi tycker egentligen inte att 
stadgetolkningar borde ligga och skvalpa i denna lista på gamla kongressbeslut, men eftersom 
kongressen har beslutat om dem vill vi inte heller att de ska glömmas bort. Därför föreslår vi att 
förbundsstyrelsen under kommande mandatperiod kommer på en alternativ lösning för hur vi tar 
hand om gamla stadgetolkningar som inte platsar bland principerna.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över hur vi gör med gamla stadgetolkningar

att  stryka principen § 296 det skall vara valberedningens ansvar att bereda förslag  
 på arvodering. från Örnsköldsvik 2019

att  stryka principen § 298 alla förtroendevalda/ledare på förbundsnivå och på distriktsnivå  
 skriver under att de ska följa uppförandekoden från Örnsköldsvik 2019

att  stryka principen § 285 Alla sammanhang gällande medlemsökning ska klart betona vår  
 ideologi och ha uppföljning som en vital del. från Örnsköldsvik 2019

att  stryka principen § 278 riktlinjerna för uteslutningsärenden ska ha tydliga tidsramar. från  
 Örnsköldsvik 2019

att  stryka principen § 192 endast äta insekter på kommande förbundsarrangemang. från  
 Örnsköldsvik 2019

att  stryka principen § 93 förbundsstyrelsen vid framtida kongresser fortsatt följer upp i   
 underlaget redovisade nyckeltal.från Örnsköldsvik 2019

att  stryka principen “§27 besluten från strategiutredningen gäller fram tills annat beslutas av  
 kongressen. (besluten det hänvisas till är från Karlstad 2017:
 § 64 förbundsstyrelsen inför varje kongress ska ta fram en förankrings- och implementeringsplan för  

 arbetsplanen som innefattar insatser både innan och efter kongressen.

 § 64 alla distrikt ska ges möjlighet att ge input på implementeringsplanen.

 § 64 förbundsstyrelsens arbetsplansförslag alltid ska ha en tydlig utgångspunkt i UNF:s vision.

 § 64 förbundsstyrelsen tar fram verktyg för hur överlämningar mellan styrelser kan göras på ett  

 smidigt sätt.)” från Örnsköldsvik 2019

att  stryka principen § 26 besluten från finansieringsutredningen gäller fram tills annat beslutas  
 av kongressen. (besluten det hänvisas till är från Karlstad 2017:
 § 65 förbundsstyrelsen ska se över verksamhetsplaneringsprocess och verksamhetsuppbyggnad för att  

 på ett mer effektivt sätt använda bidrag för att finansiera UNF:s verksamhet.  
  § 65 förbundsstyrelsen ska se över möjligheten att vika större personella resurser åt arbete  

 med finansieringsfrågor.

 § 65 alla UNF:s kommande förbundsstyrelser ska se över aktuella förutsättningar och   

 möjligheter för finansiering samt bedriva ett utvecklingsarbete av UNF:s finansiering.)

 från Örnsköldsvik 2019

att  stryka principen “§ 169 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider, med 

 ett fast arvode utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering motsvarar 55 % av ett   

 prisbasbelopp per månad.” från Karlstad 2017
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att  stryka principen “§ 190 Bara de med rösträtt får reservera sig” från Lund 2015

att  stryka principen “§ 190 Förbundets budget och budgetförslag är tydliga, lättförståeliga och   

 tillgängliga för alla medlemmar” från Lund 2015

att  revidera principen “§ 84 För att representera IOGT-NTO-rörelsen eller framträda i rörelsens  

 namn krävs medlemskap” från Luleå 1981 till “För att representera UNF eller framträda i  

 UNF:s namn krävs medlemskap”
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Nuvarande  
principdokument

Nytt förslag Kommentar

UNF:s principer UNF:s principer
Ibland antar UNF:s kongresser 
beslut som är att betrakta som 
långsiktiga principer som ska styra 
eller vägleda organisationen under 
mer än en mandatperiod. För att 
dessa principer inte ska falla i 
glömska samlas de i ett dokument 
som benämns UNF:s principer 
som ska skickas för revidering till 
varje kongress.

Lagt till inledande text som förklarar 
vad principerna är för något.

1971 – Vänersborg

§ 49 Tolkning av begreppet två 
tredjedelars majoritet: de som ej 
röstar ska ej räknas med.

1971 – Vänersborg

§ 49 Tolkning av begreppet två 
tredjedelars majoritet: de som ej 
röstar ska ej räknas med.

Stadgetolkningar bör i framtiden 
inte regleras i principbeslut, men 
behålls tills det finns en annan 
lösning.

1981 – Luleå

§ 84 För att representera IOGT-NTO-
rörelsen eller framträda i rörelsens 
namn krävs medlemskap

För att representera UNF eller 
framträda i UNF:s namn krävs 
medlemskap

Detta styrde övriga rörelsen vilket 
UNF inte har makt till, därför 
föreslås en ändring. 

Nästa kongress kommer denna 
princip anses vara beslutad på 
UNF:s digitala kongress 2021.

2011 – Åre

§ 36 Frågor om försumbara 
ekonomiska värden INTE utgör 
frågor om eget arvode.

2011 – Åre

§ 36 Frågor om försumbara 
ekonomiska värden INTE utgör 
frågor om eget arvode.

Stadgetolkningar bör i framtiden 
inte regleras i principbeslut, men 
behålls tills det finns en annan 
lösning.

2013 – Borås

§ 289 Varje ny UNF-förening 
måste uppvisa protokoll som 
visar att föreningen har bildats, 
att UNF:s stadgar har antagits 
och att styrelse har utsetts, för 
att förbundsstyrelsen ska kunna 
tilldela föreningen ett nummer enligt 
stadgarna

2013 – Borås

§ 289 Varje ny UNF-förening 
måste uppvisa protokoll som 
visar att föreningen har bildats, 
att UNF:s stadgar har antagits 
och att styrelse har utsetts, för 
att förbundsstyrelsen ska kunna 
tilldela föreningen ett nummer 
enligt stadgarna

Stadgetolkningar bör i framtiden 
inte regleras i principbeslut, men 
behålls tills det finns en annan 
lösning..

2015 - Lund

§ 190 Handlingar och protokoll är 
tillgängliga för alla medlemmar, 
inklusive syn-och hörselskadade

2015 - Lund

•§ 190 Handlingar och protokoll 
är tillgängliga för alla medlemmar, 
inklusive syn-och hörselskadade
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§ 190 Förbundets budget 
och budgetförslag är tydliga, 
lättförståeliga och tillgängliga för 
alla medlemmar

Kongressen bör inte reglera enskilda 
dokument genom principbeslut.

§ 190 Bara de med rösträtt får 
reservera sig

Bör beslutas genom kongressens 
arbetsordning och inte styras 
genom principbeslut.

§ 240 Det ska finnas ett pass om 
jämställdhet, härskartekniker och 
främjartekniker på kongressens 
ombudsskola

2015 - Lund 

§ 240 Det ska finnas ett pass om 
jämställdhet, härskartekniker och 
främjartekniker på kongressens 
ombudsskola

Det finns inget just nu existerande 
styrdokument som berör den 
här frågan. Därför bör principen 
behållas.

2017 – Karlstad

§ 169 Förbundsstyrelsen kan 
arvodera ledamöter motsvarande 
två heltider, med ett fast arvode 
utan en löpande höjning samt att en 
heltidsarvodering motsvarar 55 % av 
ett prisbasbelopp per månad.

Det är valberedningen som 
lägger förslag kring arvodering, 
och detta bör därför regleras i 
valberedningsinstruktionen.

§ 132 Förtroendeuppdrag 
inom Sverigedemokraterna, 
Sverigedemokratisk Ungdom eller 
Ungsvenskarna SDU anses gå emot 
UNF:s grundsatser då de verkar för 
ett odemokratiskt och osolidariskt 
samhälle.

2017 – Karlstad

§ 132 Förtroendeuppdrag 
inom Sverigedemokraterna, 
Sverigedemokratisk Ungdom 
eller Ungsvenskarna SDU anses 
gå emot UNF:s grundsatser då de 
verkar för ett odemokratiskt och 
osolidariskt samhälle.

Det finns inget just nu existerande 
styrdokument som berör den 
här frågan. Därför bör principen 
behållas.

§ 132 Ett ombud till en kongress 
måste vara registrerad medlem i 
det distrikt/den region ombudet 
representerar, när ombudsvalet sker 
samt under kongressen.

§ 132 Ett ombud till en kongress 
måste vara registrerad medlem i 
det distrikt/den region ombudet 
representerar, när ombudsvalet 
sker samt under kongressen.

Stadgetolkningar bör i framtiden 
inte regleras i principbeslut, men 
behålls tills det finns en annan 
lösning..

§ 132 Förbundsstyrelsen ska se 
över UNF:s principer och lägga fram 
eventuella förslag på revideringar till 
varje kongress.

Framgår i förslaget 
på inledningstext till 
principdokumentet.
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§ 177 Förbundet bekostar alla 
ombudskostnader från distrikten 
till kongressen samt förbundet 
bekostar alla ersättarkostnader 
för en ersättare från distrikten till 
kongressen.

§ 177 Förbundet bekostar alla 
ombudskostnader från distrikten 
till kongressen samt förbundet 
bekostar alla ersättarkostnader 
för en ersättare från distrikten till 
kongressen.

Det finns inget just nu existerande 
styrdokument som berör den 
här frågan. Därför bör principen 
behållas.

2019 - Örnsköldsvik

§ 26 besluten från 
finansieringsutredningen gäller fram 
tills annat beslutas av kongressen. 
(besluten det hänvisas till är från 
karlstad 2017: 

 § 65 förbundsstyrelsen ska se över 
verksamhetsplaneringsprocess och 
verksamhetsuppbyggnad för att 
på ett mer effektivt sätt använda 
bidrag för att finansiera UNF:s 
verksamhet. 

 § 65 förbundsstyrelsen ska se 
över möjligheten att vika större 
personella resurser åt arbete med 
finansieringsfrågor. 

 § 65 alla UNF:s kommande 
förbundsstyrelser ska se över 
aktuella förutsättningar och 
möjligheter för finansiering samt 
bedriva ett utvecklingsarbete av 
UNF:s finansiering.)

Detta kommer inte fortsätta styra 
UNF på ett relevant sätt och borde 
därför sluta gälla efter denna 
kongress.
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§27 besluten från 
strategiutredningen gäller 
fram tills annat beslutas av 
kongressen. (besluten det 
hänvisas till är från karlstad 2017: 
 
§ 64 förbundsstyrelsen inför varje 
kongress ska ta fram en förankrings- 
och implementeringsplan för 
arbetsplanen som innefattar 
insatser både innan och efter 
kongressen.  
 
§ 64 alla distrikt ska ges 
möjlighet att ge input på 
implementeringsplanen. 
 
§ 64 förbundsstyrelsens 
arbetsplansförslag alltid ska ha en 
tydlig utgångspunkt i UNF:s vision. 
 
§ 64 förbundsstyrelsen tar fram 
verktyg för hur överlämningar mellan 
styrelser kan göras på ett smidigt 
sätt.)

Detta kommer inte fortsätta styra 
UNF på ett relevant sätt och borde 
därför sluta gälla efter denna 
kongress.

§ 93 förbundsstyrelsen vid framtida 
kongresser fortsatt följer upp i 
underlaget redovisade nyckeltal.

Detta reglerar hur en handling ska 
se ut inför kongressen och känns 
inte rimligt att ha som princip. Det 
bör finnas en viss flexibilitet med 
hur våra handlingar presenteras.

2019 - Örnsköldsvik

§ 178 UNF ska engagera sig för att 
klimatkrisen ska lösas

2019 - Örnsköldsvik

§ 178 UNF ska engagera sig för att 
klimatkrisen ska lösas

Ett beslut från kongressen 2019 
som inte berör något existerande 
styrdokument och därför framöver 
bör ses som ett principbeslut.
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§ 178 anta UNF:s klimatpolitiska 
ramar och att UNF utgår från dessa i 
organisationens klimatengagemang. 
(De klimatpolitiska ramarna är: - 
Parisavtalets mål på max 1,5 graders 
global temperaturökning måste 
uppnås. 

● Samhället måste ställa om till 
förnybart och satsningar på fossila 
energikällor måste upphöra.  

● Det är positivt och nödvändigt 
att individer minskar sin 
klimatpåverkan, men det är 
makthavare som är ytterst 
ansvariga för klimatkrisen  

● Den nödvändiga omställningen 
måste ske på ett socialt rättvist 
sätt. Det är de med störst 
klimatpåverkan som behöver ändra 
sig mest.)

§ 178 anta UNF:s klimatpolitiska 
ramar och att UNF utgår 
från dessa i organisationens 
klimatengagemang. (De 
klimatpolitiska ramarna är: - 
Parisavtalets mål på max 1,5 
graders global temperaturökning 
måste uppnås.  

● Samhället måste ställa om 
till förnybart och satsningar 
på fossila energikällor måste 
upphöra.  

● Det är positivt och nödvändigt 
att individer minskar sin 
klimatpåverkan, men det är 
makthavare som är ytterst 
ansvariga för klimatkrisen  

● Den nödvändiga omställningen 
måste ske på ett socialt rättvist 
sätt. Det är de med störst 
klimatpåverkan som behöver 
ändra sig mest.)

Ett beslut från kongressen 2019 
som inte berör något existerande 
styrdokument och därför framöver 
bör ses som ett principbeslut.

§ 188 upphandling och inköp 
främst sker från företag med 
hållbarhetspolicy.

§ 188 upphandling och inköp 
främst sker från företag med 
hållbarhetspolicy.

§ 192 endast äta insekter på 
kommande förbundsarrangemang.

Detta var en miss i protokollet 
och eftersom detta var ett skämt 
mellan sekreterare och justerare vill 
vi såklart inte ha det som princip.

§ 197 animaliskt protein ska 
erbjudas som specialkost åt de för 
vilka detta faktiskt är nödvändigt för 
deras diet och det inte handlar om 
en smakfråga.

§ 197 animaliskt protein ska 
erbjudas som specialkost åt de för 
vilka detta faktiskt är nödvändigt 
för deras diet och det inte handlar 
om en smakfråga.

§ 197 krav ställs på kostens 
näringsvärde för att undvika en allt 
för ensidig kost.

§ 197 krav ställs på kostens 
näringsvärde för att undvika en 
allt för ensidig kost.

§ 278 riktlinjerna för 
uteslutningsärenden ska ha tydliga 
tidsramar.

Detta ska regleras i riktlinjerna för 
utelutningsärenden
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§ 285 UNF bemöter vid behov 
men samarbetar inte med 
eller ger Sverigedemokraterna, 
Sverigedemokratisk Ungdom eller 
Ungsvenskarna SDU tillfällen att 
torgföra sina åsikter.

§ 285 UNF bemöter vid behov 
men samarbetar inte med 
eller ger Sverigedemokraterna, 
Sverigedemokratisk Ungdom eller 
Ungsvenskarna SDU tillfällen att 
torgföra sina åsikter.

Det finns inget just nu existerande 
styrdokument som berör den 
här frågan. Därför bör principen 
behållas.

§ 285 Alla sammanhang gällande 
medlemsökning ska klart betona vår 
ideologi och ha uppföljning som en 
vital del.

Detta bör inte styras genom 
principbeslut utan bör inkluderas i 
policyn för ett hållbart engagamang

§ 298 alla förtroendevalda/ledare 
på förbundsnivå och på distriktsnivå 
skriver under att de ska följa 
uppförandekoden

Vi föreslår nu att detta ska regleras 
i stadgarna och behöver alltså inte 
ha det som en princip.

§ 296 det skall vara valberedningens 
ansvar att bereda förslag på 
arvodering.

Detta bör regleras i 
valberedningsinstruktionen



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

288

Organisationsutskottets svar på förbundsstyrelsens förslag om UNF:s principer
Organisationsutskottet har läst igenom förbundsstyrelsens förslag gällande UNF:s principer och 
tycker att det är tydligt och välmotiverat varför stadgetolkningar bör ses över, och även varför 
ändringar i principerna föreslagits gällande revidering eller strykning. Även om insekter är en bra 
källa till protein.

Organisationsutskottet föreslår därför kongressen besluta

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag gällande principer i sin helhet.



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

289

Förbundsstyrelsens förslag nr 9  
om Uppförandekod (12c)
Bakgrund
I UNF:s stadgar står det efter revideringen av stadgarna på kongressen 2019 att alla förtroendevalda 
ska skriva på en uppförandekod som tas fram av förbundsstyrelsen. I förslaget på nya stadgar 
ska kongressen ta beslut om uppförandekoden. Genom ett kongressbeslut på en uppförandekod 
tydliggör det uppförandekodens ställning och hur viktig uppförandekoden är. Det blir även 
tydligt för förbundsstyrelsen att uppförandekoden är av vikt. Att förbundsstyrelsen har fått göra 
en uppförandekod som de även själva ska skriva på kan anses som jäv och inte riktigt rätt. Därav 
föreslår förbundsstyrelsen att kongressen ska fastställa den bifogade uppförandekoden.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att anta den föreslagna uppförandekoden
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Bilaga till förbundsstyrelsens förslag om Uppförandekod:  
Uppförandekod Ungdomens Nykterhetsförbund
Kul att just Du har fått ett förtroendeuppdrag i Ungdomens Nykterhetsförbund! Du är viktig, 
behövd och betydelsefull i vår kamp för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Endast 
tillsammans kan vi skapa en organisation som förändrar världen. Därför är det viktigt att vi tar 
hand om varandra.

Syfte 

Ungdomens Nykterhetsförbund (hädanefter UNF) vill skapa en inkluderande, sund och positiv 
organisationskultur. Därför är det viktigt att vi är överens om gemensamma förväntningar på 
varandra. En uppförandekod kommer göra det möjligt för oss att tydliggöra vilka förväntningar 
som råder. Detta dokument är till för Dig. Att du ska känna dig trygg och respekterad i UNF.

Bakgrund

Då alla förtroendevalda på förbunds- och distriktsnivå och medlemmar med förtroendeuppdrag 
tilldelade av förbundsstyrelsen representerar eller antas representera UNF förväntas du ta del av och 
följa vår uppförandekod. 

Riktlinjer

Oavsett kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, funktionsnedsättning, ålder, religion eller 
annan trosuppfattning,  etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund ska varje 
medlem ha samma förutsättningar för engagemang, förtroendeuppdrag och medlemskap i UNF.

Det som förväntas av dig:

• Det är viktigt att inse att Du ska sätta dig in i vad som anses vara kränkande behandling för 
andra. Du ska inte behöva passera en gräns, och bli tillrättavisad innan du förstår vad som är ett 
olämpligt beteende.

• Vi förväntar oss att du tar ansvar för att inkludera alla medlemmar. Det gäller även om en inte 
utsätts för kränkningar och diskriminering, utan trots det kan det kännas som att en inte är 
välkommen. Vi vill att du bidrar till att skapa en välkomnande och trygg miljö där alla känner att 
de kan ha ett meningsfullt engagemang. 

• Som förtroendevald har du makt och är en förebild för andra därför är det viktigt att tänka på 
sin maktposition till andra i organisationen. Vi måste ta ansvar för varandra för att alla ska vara 
trygga i sociala relationer med förtroendevalda i samband med aktiviteter och ingen ska någonsin 
känna sig pressad till att ha sexuell relation med dig på grund av din position i organisationen. 
Sexuella relationer med personer som är eller kan uppfattas vara i beroendeställning till dig är i 
många fall olämpligt och bör undvikas.

• När du representerar UNF i Sverige eller på internationella uppdrag ska du visa respekt inför 
det land, kultur, miljö och människor (oavsett kön, ålder eller etniskt ursprung) som du möter. 
Du bör även undvika politisk, religiös, ekonomisk och annan verksamhet som inte är förenlig 
med karaktären av ditt uppdrag och uppgift, eller som direkt motverkar UNF:s verksamhet och 
värderingar.
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Det   här   kan   du   förvänta   dig

• Utbildning och hjälp av förbundet med kamratstöd, inkluderingsarbete och normkritik 

• Stöd i krishantering 

• Stöd av förbundsorganisationen att polisanmäla 

• Rätt till passande stöd och hjälp att bearbeta t ex kränkningar som skett inom organisationen

Avslutning

Om du inom verksamheten ser något som du uppfattar som olagligt, olämpligt eller i strid 
med uppförandekoden för UNF förväntas du rapportera detta till förbundsordförande, fadder, 
generalsekreterare eller verksamhetsutvecklare. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta 
upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en tillfredsställande lösning.

Det är viktigt att komma ihåg att allt som förväntas av förtroendevalda och medlemmar inte står 
med i uppförandekoden, utan en grundläggande nivå av respekt gentemot varandra i många fall är 
självklar.  

Jag har läst och tagit del av detta dokument och är nu medveten om denna uppförandekod.
 
Namn                                                                                    Ort och datum 

 

________________________                                                           _______________________

 



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

292

Ekonomiutskottets svar på förbundsstyrelsens förslag om Uppförandekod
Förbundsstyrelsens förslag på uppförandekod, anses både bra och rimlig utifrån vad vi har sett inom 
förslaget. Uppförandekod behövs för att stärka de förtroendevaldas ansvar att inte missbruka sina 
positioner med avseende på trakasserier och misshandlingar mot samtliga medlemmar.

Kongressen föreslås besluta

att bifalla propositionen i sin helhet 
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Motion nr 7 om Inkluderande mat (12d)
På kongressen i Örnsköldsvik 2019 beslutades det att UNF förbundet skulle ha ett köttfritt UNF. 
Att det inte är köttfritt hela vägen ner ifrån förbundsplanet till föreningsplanet är en annan sak. 
Beslutet i sig säger att det bara berör förbundsplanet och inte distrikt och förening. UNF ska erbjuda 
protein ifrån till exempel kött till dom som behöver det för att klara sin kost. Men vart gränsen 
går är det ingen som vet egentligen. Inom UNF har vi alltid pratat om att UNF är till för våra 
medlemmar, att UNF ska vara något att kämpa för dels en solidarisk värld. Solidaritet är att vi ska 
bry oss om andra, vi ska tillåta alla våra medlemmar att komma på våra arrangemang, vi ska låta alla 
våra medlemmar att få äta kött om dom vill det. Visst så kan man bestämma vad man ska bekosta 
själv eller ej. Men varför ska vi tvinga någon som äter kött att äta vegetariskt? Det är inte solidariskt 
att tvinga våra medlemmar att behöva anpassa sig när det kommer till mat. Det är inte något som 
UNF tjänar på. Det är större risk att UNF kanske tappar i medlemsantal eller lägre deltagande på 
förbundsarrangemang om man fortsätter med att köra med köttfritt på förbundsnivå. 

Vårt UNF är ett UNF där allas röst är lika mycket värd, oavsett vad man röstar på, vad man äter och 
vad man tror på. Vi går emot samma mål. En demokratisk och solidarisk värld fri ifrån droger!

Utifrån bakgrunden behöver vi ha mer inkluderande mat på våra UNF aktiviteter. De som är 
vegetarianer, glutenintoleranta, köttätare med flera behöver kunna äta sig mätta på våra aktiviteter.

Vill vi värna om miljön är det lämpligt att använda ekologiskt alternativ och närproducerat

Därför föreslår vi kongressen besluta

att  upphäva kongressbeslutet ifrån 2019 om ett köttfritt UNF
att  ekologiska alternativ samt närproducerat ska i första hand väljas till förbundsarrangemang

Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg

Motionär
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Inkluderande mat
Tack för motionen! Förbundsstyrelsen tycker att minskad köttkonsumtion är ett effektfullt sätt 
för UNF att minska vår klimatpåverkan. Besluten som togs på kongressen innebär att den som 
har ett dietrelaterat behov av kött ska få detta och att den mat som serveras ska vara näringsriktig. 
Förbundsstyrelsen anser att dessa förutsättningar gör det fullt möjligt att delta i vår verksamhet för 
alla som vill. 

Vi anser även att ekologiskt och närproducerat är önskvärt när det är möjligt, eftersom detta kan 
bidra till mindre transporter och gynnande av den lokala ekonomin. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att avslå motionens första att-sats
att bifalla motionens andra att-sats
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Framtidsutskottets svar på motion om Inkluderande mat
Solidaritet är när UNF visar att vi står bakom alla dem som i framtiden kommer påverkas av 
våra beslut om hur vår verksamhet anpassar sig utifrån klimatfrågan. Att vi som organisation på 
förbundsarrangemang erbjuder gratis mat och anpassningar efter allergier och specialkost är i 
solidaritet gentemot de medlemmar som inte haft råd att äta mat ute under en helg med UNF. Vårt 
mål är en demokratisk och solidarisk värld, ett stort mål som inte är uppnåeligt om vi samtidigt 
inte tar ställning till den stora världskrisen som klimatförändringar leder till. Därför är vi i 
framtidsutskottet övertygade om att vi behöver fortsätta på en vegetarisk linje och att vi, genom 
att erbjuda kött till de fall då personen har ett kostskäl som inte beror av smaksak, inte riskerar att 
tappa medlemmar. Det visar att vi är en organisation som tar en tydlig ståndpunkt och agerar i 
klimatfrågan. 

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta

att  avslå motionen i sin helhet



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

296

Motion nr 8 om Kött som kost inom UNF (12e)
Bakgrund
Förra kongressen så kom en proposition från FS att alla evenemang som FS håller i ska vara 
köttfria. Beslutet som togs var att allt ska vara köttfritt med undantag av medicinska skäl. Jag anser 
att beslutet gjorde så att UNF börjar gå åt helt fel håll. Förslaget har en bra tanke bakom sig, att vi 
måste tänka på miljön och vår hälsa är ganska viktigt. Men vad som också är viktigt är att man får 
i sig mat så man orkar en hel kongress. Med beslutet är det också väldigt otydligt vad det innebär 
med “medicinska skäl”. Jag som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning gör så att jag blev 
riktigt överkänsligt för både smak och lukt. Detta gör att jag klarar inte av att stoppa ned vad som 
helst i min kropp, men det är ju tekniskt sett bara en smakfråga. Jag vill bara att alla ska kunna ha en 
bra tid på kongressen. Och då behövs mat som alla kan hända. Om du är vegan så ska du kunna äta 
vegansk kost, är du vegetarian ska du kunna äta vegetarisk kost och om du följer en religion med en 
strikt kost så ska du kunna äta de. Du ska alltid kunna äta den maten som finns, och det gäller även 
för köttätande personer. Allt behöver inte vara kött. Men kött borde finnas tillgängligt.

Med att ovanstående så yrkar jag härmed

att  upphäva beslutet från kongressen 2019 som löd “animalisk protein ska erbjudas  

 som specialkost åt de för vilka detta faktiskt är nödvändigt för deras diet och inte  

 handlar om en smakfråga”

att  animalisk protein ska erbjudas som alternativ kost för de som vill

Victor Andersson
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Kött som kost inom UNF
Tack för motionen! Förbundsstyrelsen delar din bild om att det är viktigt att få i sig näringsrik mat 
för att kunna orka med en hel kongress och förstår problembilden med att en begränsning av kosten 
gör att det finns färre alternativ för att se till att dessa näringskrav uppfylls. 

Om det är så att du har diagnosrelaterade skäl som begränsar vad du kan äta så anser vi att det inte 
alls handlar om en smaksak, vilket i sin tur skulle innebära ett undantag.  
 
Under kongressen 2019 beslutades “animaliskt protein ska erbjudas som specialkost åt de för vilka 
detta faktiskt är nödvändigt för deras diet och det inte handlar om en smakfråga” samt att krav 
ställs på kostens näringsvärde för att undvika en allt för ensidig kost.” Förbundsstyrelsen tycker att 
minskad köttkonsumtion är ett viktigt sätt för UNF att arbeta för miljö och solidaritet och att de 
beslut som togs av kongressen 2019 gör det möjligt att applicera detta på ett sätt som gör det möjligt 
för alla medlemmar att delta i verksamheten. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att avslå motionen i sin helhet
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Framtidsutskottets svar på motion om Kött som kost inom UNF
Att ett fåtal personer som av medicinska skäl, såsom motionsskribenten, inte har möjlighet att äta 
vegetariskt ska inte påverka att ett stort antal deltagare ska fortsätta välja kött av vanesak. Beslutet 
om ett köttfritt UNF är till för att skapa en positiv påverkan till att välja vegetariskt för alla som har 
möjlighet. Det finns personer i organisationen som har medicinska skäl, det är hela anledningen till 
att den delen av att-satsen lades till och bifölls på kongressen 2019. Vi har inte fått höra om någon 
som har ansökt om undantag från den vegetariska normen och som har haft medicinska skäl och 
som har nekats undantag. 

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta

att  avslå motionen i sin helhet
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Motion när 9 om Förtydligande kring  
animaliska måltider inom UNF (12f)
Under kongressen 2019 beslutade kongressen om följande lydelse:

“att animaliskt protein ska erbjudas som specialkost åt de för vilka detta faktiskt är

nödvändigt för deras diet och det inte handlar om en smakfråga.”

Denna formulering kan tolkas som att den omfattar hela organisationen oavsett nivå, när 
den faktiska diskussionen och det ursprungliga förslaget landade i att detta skulle gälla enbart 
förbundsorganisationen.

Detta ska dock inte misstolkas som motionärens vilja att det inte är önskvärt att övriga UNF-landet 
har vegetarisk kost som norm.

Vi hade önskat att kongressen beslutar om ett förtydligande i denna fråga, dels för att fastställa att 
kongressbeslutet under två års tid inte har brytits av nästan alla distrikt.

Vidare finner man under §192 i kongresshandlingarna från 2019 ett beslut om att: 
“endast äta insekter på kommande förbundsarrangemang”. Här vore det också positivt om 
kongressen 2021 tog beslut om att dra tillbaka denna princip, då det väl knappast kan sägas ha varit 
något som organisationen (vad vi vet) heller gjort.

Vi yrkar för

att ändra principen som bifölls under kongressen 2019 till “att animaliskt protein ska erbjudas  

 inom förbundsorganisationen som specialkost åt de medlemmar som har ett dietrelaterat  

 behov av detta.”

att stryka principen om att “endast äta insekter på kommandeförbundsarrangemang”.

Amanda Dafors och Martin Wennberg 

UNF Norrbottens distriktsstyrelse 2020/2021

UNF Nätverket
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Förbundsstyrelsens svar på motion om  
Förtydligande kring animaliska måltider inom UNF
Tack för motionen! Förbundsstyrelsen delar motionärernas bild om att den rådande formuleringen 
är otydlig och anser att det nya förslaget till att-sats ger en tydligare bild på när våra medlemmar 
påverkas av detta beslut.

Förbundsstyrelsen anser att tydlighet är viktigt och tolkar att-satsen om att endast äta insekter som 
en skämtsam att-sats.
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att bifalla motionen i sin helhet
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Framtidsutskottets svar på motion om Förtydligande kring animaliska måltider 
inom UNF
Vi håller med om att det kan behövas ett förtydligande i att-satsen att detta enbart gäller för 
förbundsarrangemang där förbundet bekostar förtäringen. Däremot har det i första att-satsen i 
denna motion tagits bort väsentliga delar av den ursprungliga att-satsen som bifölls på kongressen 
2019, vilket i praktiken skulle göra att frågan om huruvida en deltagare väljer vegetarisk 
eller icke-vegetarisk kost inte längre har något beroende och att det återgår till en personlig 
sakfråga. Kongressen kom i diskussionen fram till att UNF vill ha vegetariskt som norm på 
förbundsarrangemang, då det går i linje med hur vi vill förhålla oss i klimatfrågan. De som inte vill 
ha det får bekosta annan kost själv och att distrikten själva får välja att servera annat än vegetariskt 
om de så vill kom också fram i diskussionen.

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta

att  avslå första att-satsen i nuvarande format
att  ändra första att-satsen till ”animaliskt protein ska erbjudas som specialkost åt de för vilka detta  

 faktiskt är nödvändigt för deras diet och det inte handlar om en smakfråga vid alla tillfällen där 

 förbundet bekostar förtäringen.”

att  bifalla andra att-satsen 
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Motion nr 10 om Vegoundantag för Julkursen (12g)
Julkursen sker oftast på skidcenter i Centraleuropa, framförallt i franska alperna. I dessa regioner 
finns inte den tydliga vegetariantrenden som råder i Skandinavien, och framförallt i Sverige. Detta 
skapar svårigheter när de bufféer som erbjuds på skidcentren inte är anpassade efter vegetarisk kost, 
och kan skapa skeva näringsintag för deltagarna. 

Jag ser det som ett positivt beslut att UNF har en köttfri verksamhet, men i sådana särskilda fall som 
Julkursen som sker utanför vår vardagliga kulturella sfär, kan denna komma att bli ett hinder för 
deltagarnas välbefinnande.

Kongressen föreslås besluta

att  komplettera beslutet för vegetarisk kost inom förbundet med ett undantag för  
 Julresan/Kamratstödskursen.

Sara Vedin
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Vegoundantag för julkursen
Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av att det ibland varit svårt att få vegetarisk kost under 
julkursen som är likvärdig med den mat vi är vana vid på UNF-arrangemang. Samtidigt har ofta 
centren ansträngt sig för att fixa UNF:s specialkoster och livsmedelsaffärerna i Frankrike har ett 
ganska gott utbud av vegetariska och veganska produkter.  
 
Förbundsstyrelsen anser inte att det här är en fråga som bör hanteras genom kongressbeslut, utan 
känner stor tilltro till att de ansvariga på alla våra arrangemang gör sitt yttersta för att säkerställa 
deltagarnas välmående. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att avslå motionen i sin helhet  
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Framtidsutskottets svar på motion om Vegoundantag för julkursen
UNF beslutade på kongressen 2019 om att vara köttfria och att ställa krav på näringsrik mat.
Det är oroväckande om vi skickar UNF:are till en kurs en hel vecka utan att erbjuda näringsrik
mat. Därför tycker vi att UNF ska gå i bräschen och se till att kräva vegetarisk och näring mat,
något som vi betalar för och därmed har rätt att kräva.

Därför yrkar vi i Framtidsutskottet för

att  avslå motionens att-sats
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Motion nr 11 om Riktlinjer (12h)
Med bakgrund till svåra situationer som uppstår i föreningar och distrikt runt om i UNF Sverige 
såsom brukande av alkohol och droger bland medlemmar, förhållanden inom styrelser eller 
styrelseledamöter och anställda, hot, våld och stöld, sexuella trakasserier inom rörelsen och 
maktmissbruk. Dessa är några exempel på situationer som förekommer och kan förekomma som är 
svåra att själv reda ut. Bland dessa exempel är det inte något vi som medlemmar eller representanter 
för styrelser stöter på ofta eller dagligen, därför är det extremt svårt att handla utifrån vad som bör 
göras. 

Inom UNF finns inga riktlinjer för vad som ska göras eller hur en ska agera i bland annat dessa 
situationer, därför är det lätt att vara efterklok. Det krävs en trygghet i situationer där vi som 
medlemmar och representanter upplever svårigheter eller obehag för att agera på ett rättvist, 
solidariskt sätt som utgår ifrån UNF:s värderingar. Dessa riktlinjer kan hjälpa oss som medlemmar 
att ha något att luta sig emot för att skapa trygghet och kontinuitet i sitt agerande. Att ha riktlinjer 
som är lättlästa, lättillgängliga och lättförståeliga bidrar till en trygghet. 

Därför föreslår vi kongressen besluta 

att skapa tydliga riktlinjer för hur medlemmar och representanter kan agera i olika situationer  
 som kan förekomma, bland annat:  
 Brukande av alkohol och droger bland medlemmar,  

 förhållanden inom styrelser eller styrelseledamöter och anställda, 

 hot, 

 våld, 

 stöld, 

 sexuella trakasserier inom rörelsen,

 maktmissbruk, 

 föreningar som agerar som diktatur

 pengatvätt

Vi föreslår också kongressen besluta 

att dessa riktlinjer skall finnas tillgängliga i samtliga föreningar och distrikt, så att alla   
 medlemmar ska känna sig trygga i svåra situationer som kan uppstå. Riktlinjerna skall  
 beskriva hur en kan gå till väga, vem en kan vända sig till, konsekvenser med de olika  
 situationerna samt hur en kan få stöd. 
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Riktlinjer
Förbundsstyrelsen uppskattar att det lyfts till kongressen hur svåra situationer ska hanteras. 
Motionärerna ger exempel på ett antal olika situationer som kan uppstå i UNF och 
förbundsstyrelsen är väl medvetna om hur svårt det kan vara att veta hur en ska hantera sådant.  
 
Förbundsstyrelsen tror inte att det är önskvärt att förbundsstyrelsen ska ta fram riktlinjer som säger 
hur alla olika nivåer i organisationen göra kring detta. Dessutom lär det vara omöjligt att i sådana 
riktlinjer få med alla tänkbara svåra situationer och ge exakta svar på hur de ska hanteras. 
På förbundsnivån finns redan ett antal styrdokument som berör flera av situationer som 
nämns i motionen. Några exempel på dokument som finns är uppförandekoden, jävspolicy, 
konflikthanteringspolicy och krisplan. Distrikt och föreningar är mer än välkomna att inspireras 
av förbundets dokument och genom diskussion kan distrikt och föreningar utveckla egna 
förhållningssätt och bli bättre på att hantera svåra situationer.  
 
Det finns också alltid stöd att få inom organisationen om en hamnar i en svår situation. Som 
medlem går det bra att prata med sin föreningsstyrelse eller annan person som den litar på, 
föreningarna kan ta stöd av personal och distrikt, och distrikten kan få stöd från förbundet genom 
exempelvis faddrar och krisgruppen. Fråga dig fram så får du garanterat stöd.  
 
Det finns även en del tips och tricks skapade sen tidigare på hemsidan https://www.unf.se/verktyg/
kriser-och-konflikter/

Med allt detta sagt vill förbundsstyrelsen tydliggöra att vi är övertygade om att det går att göra mer 
för att förebygga och stötta vid svåra situationer.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  avslå motionen i sin helhet
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla och tillgängliggöra stöd vid  
 svåra situationer
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Organisationsutskottets svar på motion om Riktlinjer
Organisationsutskottet anser att det är viktigt för medlemmar och styrelse att veta hur de kan agera 
vid svåra situationer inom organisationen. 

Vi föreslår därför kongressen besluta 

att  bifalla motionen i sin helhet. 
att  förbundsstyrelsen ska verka för att dessa riktlinjer informeras om på UNF:aren,  
 FSS och DSS samt även finns tillgängliga digitalt.
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Motion nr 12 om Ändring av stadgarna rörande 
föreningens organisation och egna stadgar (12i)
För att tydliggöra medlemmens status i stadgarna behöver § 4:1 justeras. Idag står det att bildandet 
av en förening ska det vara minst fem medlemmar, men att det även står att det ska bestå av 
minst fem registrerade medlemmar. Det ska räcka att det står att föreningen består av minst fem 
medlemmar, då medlemskapet hanteras i § 1:4. Nuvarande formulering gör att det blir otydligt om 
det räcker att medlemmen är registrerad eller att den även ska ha betalt medlemsavgiften för att 
vara medlem i föreningen.

Vidare behövs en justering av hur stadgar hanteras där har jag tittat på Junis stadgar och där 
finns en tydlighet hur föreningens stadgar ska hanteras. Vi är osäkra på om förbundsstyrelsen ska 
godkänna de komplettering som förening lagt till. Det känns rimligt, men vet att MUCF har haft 
synpunkter på föreningarnas självständighet

Nuvarande formulering

§ 4:1 Organisation
En förening ska bestå av minst fem registrerade medlemmar.
Bildandet av en förening sker genom att minst fem medlemmar beslutar sig att bilda förening, 
anta förbundets stadgar och utse en styrelse. Bildandet av en förening samt dess namn och 
nummer fastställs av förbundsstyrelsen.
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Mellan föreningsmötena leds 
föreningen av en styrelse.
Föreningen bör samarbeta med föreningar och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen genom 
en IOGT-NTO-krets. 

Ny formulering

§ 4:1 Organisation
En förening ska bestå av minst fem medlemmar.
Bildandet av en förening sker genom att minst fem medlemmar beslutar sig att bilda förening, 
anta stadgar i enlighet med § 4:17 och utse en styrelse. Bildandet av en förening samt dess 
namn och nummer fastställs av förbundsstyrelsen.
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsårsmötet. Föreningen kan också hålla 

beslutande föreningsmöten mellan årsmötena. Mellan föreningsmötena leds föreningen 
av en styrelse.
Föreningen bör samarbeta med föreningar och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen genom 
en IOGT-NTO-krets. 
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Nuvarande formulering

§ 4:17 Särskilda stadgar
Föreningen ska anses ha antagit § 4:1 – 16 samt § 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar. 
Om dessa paragrafer ändras anses även föreningens egna stadgar ändras på motsvarande 
sätt. Om föreningen antar egna stadgar med innehåll utöver ovan nämnda måste stadgarna 
godkännas av förbundsstyrelsen för att gälla.

Ny formulering

§4:17 Föreningens stadgar
För att en förening ska kunna anslutas till riksorganisationen UNF (Ungdomens 
nykterhetsförbund) ska föreningen ha antagit § 1:1–1:7, 4:1–4:16 samt 6:1 i dessa stadgar som 
sina egna stadgar. Föreningen får inte ändra dessa paragrafer. En sådan ändring är ogiltig. Om 
paragraferna ändras genom kongressbeslut anses föreningens stadgar ändrade på  
motsvarande sätt. 

Föreningens stadgar får innehålla bestämmelser utöver de som framgår av första stycket. 
Beslut om sådana bestämmelser får fattas när föreningen bildas och först antar sina stadgar 
eller i annat fall på ett ordinarie eller extra föreningsårsmöte. På ett ordinarie eller extra 
årsmöte får föreningen också besluta om att upphäva eller ändra i sådana bestämmelser. 
Förbundsstyrelsen måste godkänna ett beslut som föreningen fattar enligt detta stycke för att 
beslutet ska gälla.
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Därför föreslår vi kongressen besluta

att  ändra paragrafen 4:1 till nedanstående text:
§ 4:1 Organisation

En förening ska bestå av minst fem medlemmar.

Bildandet av en förening sker genom att minst fem medlemmar beslutar sig att bilda förening, 

anta stadgar i enlighet med § 4:17 och utse en styrelse. Bildandet av en förening samt dess namn 

och nummer fastställs av förbundsstyrelsen.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsårsmötet. Föreningen kan också hålla 

beslutande föreningsmöten mellan årsmötena. Mellan föreningsmötena leds föreningen  

av en styrelse.

Föreningen bör samarbeta med föreningar och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen genom en 

IOGT-NTO-krets. 

att  ändra paragrafen 4:17 till nedanstående text:
§ 4:17 Föreningens stadgar

För att en förening ska kunna anslutas till riksorganisationen UNF (Ungdomens 

nykterhetsförbund) ska föreningen ha antagit § 1:1–1:7, 4:1–4:17 samt 6:1 i dessa stadgar som 

sina egna stadgar. Föreningen får inte ändra dessa paragrafer. En sådan ändring är ogiltig. Om 

paragraferna ändras genom kongressbeslut anses föreningens stadgar ändrade på  

motsvarande sätt. 

Föreningens stadgar får innehålla bestämmelser utöver de som framgår av första stycket. Beslut 

om sådana bestämmelser får fattas när föreningen bildas och först antar sina stadgar eller i 

annat fall på ett ordinarie eller extra föreningsårsmöte. På ett ordinarie eller extra årsmöte får 

föreningen också besluta om att upphäva eller ändra i sådana bestämmelser. Förbundsstyrelsen 

måste godkänna ett beslut som föreningen fattar enligt detta stycke för att beslutet ska gälla.

Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg

Motionär
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Ändring av stadgarna rörande 
föreningens organisation och egna stadgar
Förbundsstyrelsen tycker det är viktigt att vi ständigt försöker utveckla föreningsformen i UNF och 
en del av det är att se till att stadgarna är så bra som möjligt. Därför är det glädjande med en motion 
som fokuserar på föreningarna.  
 
Förbundsstyrelsen är helt eniga med motionärerna i flera av motionens analyser. När det gäller 
tydliggörandet av föreningsårsmöte/föreningsårsmöte har förbundsstyrelsen lagt egna förslag i 
sitt förslag på reviderade stadgar. Detsamma gäller frågan om föreningarnas stadgar och eventuella 
tillägg. Motionärerna och förbundsstyrelsen verkar alltså ha uppmärksammat exakt samma problem 
och kommit fram till liknande lösningar. Förbundsstyrelsen känner sig nöjda med sina förslag och 
håller fast vid dessa.   
 
När det gäller frågan om registrerade medlemmar kontra medlemmar som det står om § 4:1 handlar 
det faktiskt inte om huruvida medlemmen har betalat eller inte. Betalning eller ej brukar beskrivas 
genom begreppen bekräftade/betalande medlem. Det som menas med registrerad är att medlemmen 
har registrerat sitt medlemskap i föreningen. I § 1:4 första punkten framgår det att en medlem bara 
kan vara officiellt registrerad i en förening men kan få lokalt medlemskap i flera föreningar. Det 
stadgarna säger i § 4:1 är alltså att en förening kan bildas av fem medlemmar som antingen kan vara 
helt nya eller vara registrerade i en annan förening.  Men för att föreningen ska kunna godkännas 
krävs det att minst fem medlemmar väljer att registrera sig i just den föreningen. Andra medlemmar 
som vill fortsätta vara registrerade i sin gamla föreningen kan få lokalt medlemskap i den nya 
föreningen men räknas då inte in i de fem registrerade medlemmarna som krävs för att föreningen 
ska finnas.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att avslå motionen i sin helhet  
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Organisationsutskottets svar på motion om Ändring av stadgarna rörande 
föreningens organisation och egna stadgar
Organisationsutskottet anser motionen besvarad med de förslag till revidering av stadgarna i fråga 
som FS föreslår samt med vårt ändringsförslag av §4:15 (Anges i motionen som §4:17).

Organisationsutskottet föreslår kongressen

att  avslå motionen
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Motion nr 13 om Borttagning av obligatoriskt val  
av sekreterare för distrikt och föreningar (12j)
I dagsläget så har distrikt och föreningar ibland problem med att hitta sekreterare. Sekreterare 
brukar inte vara en jättepopulär roll. Det brukar ofta bli att man tar första lämpliga person som 
finns och sätter hen som en sekreterare eftersom man måste enligt stadgan. Att lägga till ett exempel 
i stadgan där det står vad som händer om man inte skulle välja in en sekreterare visar att det går 
att inte välja sekreterare om man inte vill. Att ta bort det som ett krav tror jag skulle underlätta för 
många distrikt och föreningar. I denna motion så har jag färgmarket yrkan änderna för att enkelt 
kunna se vad som är vad[färgmarkeringarna har strukits i handlingarnas version av  
motionen reds.anm.].

Med ovanstående så yrkar jag

att  ersätta texten i UNF stadga §3:7 från ”Distriktsårsmöte ska välja en styrelse med minst tre  

 ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie distriktsmöte.  

 Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid  

 tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats, Ordförande, sekreterare och kassör  

 väljs särskilt”. 

 till

 ”Distriktsårsmöte ska välja en styrelse med minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden  

 intillslutet av nästa ordinarie distriktsmöte. Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan det dock besluta  

 att den nya styrelsen ska tillträda vid tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats, 

 Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt. Om distriktsårsmötet beslutar att inte välja  

 en sekreterare blir det upp till styrelsen att gemensamt utföra arbetsuppgifterna av en sekreterare”

 
att  ersätta texten i UNF stadga §4:5 från ”Årsmötet ska välja en styrelse med minst tre ledamöter.  

 Ledamöterna väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig kan det  

 dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har  

 avslutats. Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt.” 

till 

 “Årsmötet ska välja en styrelse med minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden intill slutet  

 av nästa årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att den nya styrelsen ska  

 tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats. Ordförande, sekreterare   

 och kassör väljs särskilt. Om årsmötet beslutar att inte välja en sekreterare blir det upp till styrelsen  

 att gemensamt utföra arbetsuppgifterna av en sekreterare.”

Victor Andersson
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Borttagning av obligatorisk sekreterare 
för distrikt och föreningar
Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av att rollen som sekreterare har tappat i status i UNF 
och det i vissa fall behandlas som en roll som bara måste fyllas på pappret för att stadgarna säger 
det. Som ytterligare bakgrund till diskussionen kan nämnas att IOGT-NTO inte längre har någon 
sekreterare i sin förbundsstyrelse.
 
Förbundsstyrelsen tycker dock inte lösningen på problemet är att sluta göra sekreteraren till en 
obligatorisk post i styrelserna i våra distrikt och föreningar. Att ha tydliga protokoll och någon 
i styrelsen som tar ett extra ansvar för att dokumentation sköts på ett bra sätt gör föreningslivet 
mycket enklare. Därför tror förbundsstyrelsen att det är viktigt att ha kvar sekreterarna i våra 
styrelser. UNF bör sträva efter att höja statusen på sekreterarposten och utveckla vad det innebär att 
vara sekreterare. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

 
att avslå motionen i sin helhet  
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Organisationsutskottets svar på motion om Borttagning av obligatoriskt val av 
sekreterare för distrikt och föreningar
För det första kan vi inte göra annat än att instämma i motionärens problematisering. 
Sekreterarrollen är allt för impopulär och sekreteraren har ofta inte något egentligt engagemang i 
sin roll.
 
Någonting som är viktigt att ha i åtanke när vi vill lösa det problemet är hur viktiga protokoll är. 
De är viktiga för att besluten ska vara tydliga för styrelsen och medlemmar. Ett beslut kommer inte 
att tas på allvar av utomstående, däribland banker, om detta inte finns på ett justerat protokoll. 
Därutöver är protokoll, i synnerhet diskussionsprotokoll, viktiga för historieskrivningen.

Vi befarar att många föreningar och distrikt skulle välja bort sekreterarrollen om de hade det valet. 
Därmed skulle det inte finnas en ytterst ansvarig för protokoll och andra dokument. Utan ansvarig 
tror vi att arbetet hade fallit mellan stolarna och protokollen misskötts. Det finns idag inget som 
hindrar att sekreterarens uppgifter fördelas inom styrelsen, till exempel genom att rotera vem som 
skriver protokoll 

Vår lösning är att förbundet bör få i uppdrag att stötta upp distriktssekreterare på ett sätt likt det 
som redan görs av distriktsordföranden- och kassörer. Detta är eftersom att det idag knappt finns 
något material eller hjälp att tillgå som sekreterare. Att få distriktssekreterare att känna sig bekväma 
och nyttiga i sina roller tror vi i längden skulle hjälpa även föreningssekreterarna. Med tydliga 
direktiv och sekreterarförebilder tror vi dessutom att det ursprungliga problemet, brist på intresse 
av sekreterarrollen, skulle lösas.

Vi föreslår kongressen besluta

att  avslå motionen i sin helhet

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att stötta distriktssekreterare 
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Motion nr 14  
om Tydligare regler kring extra DÅM (12k)
Ordinarie distriktsårsmöte
Ibland blir det fel och det missas att kallas till distriktsårsmöte. Det är inget önskvärt men det 
händer. Därför finns det möjligheter i UNF-stadgarna om hur det ska gå att åtgärda. UNF:s stadgar 
§ 3:2 tredje stycket säger:

”Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsårsmöte senast två månader innan distriktsårsmötet öppnas. Om 

distriktsstyrelsen inte har kallat till distriktsårsmöte så att det kan hållas i tid kan förbundsstyrelsen kalla 

till distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.”

Det betyder att om ett distrikt missar att kalla till årsmöte i tid så kan förbundsstyrelsen kalla till det 
senare. Ett problem med detta är att det inte är specificerat hur långt i förväg som förbundsstyrelsen 
måste kalla till distriktsårsmöte. Jag är osäker om förbundsstyrelsen officiellt har tolkat frågan men 
vissa menar att det måste vara två månader i förväg medan andra menar att det går att göra dagen 
innan. Därför föreslås en ny bisats till sista meningen i stycket:

”, dock senast två veckor innan distriktsårsmötet öppnas.” På så vis blir det tydligare i stadgarna och det 
ges möjlighet för förbundsstyrelsen att kalla till distriktsårsmöte inom en relativt nära framtid. 

Extra distriktsårsmöte
Nuvarande stadgar ger även ett annat sätt att kalla till distriktsårsmöte, nämligen genom extra 
distriktsårsmöte § 3:3 första stycket: 

”Om distriktsstyrelsen, revisorerna eller förbundsstyrelsen beslutar det ska extra distriktsårsmöte hållas. 

Extra distriktsårsmöte ska också hållas om det begärs av minst en tredjedel av de föreningar i distriktet som 

senast den 31 december föregående år har rapporterat att de haft verksamhet under året.” 

Detta har tolkats till att om distriktsstyrelsen har missat att kalla till distriktsårsmöte så kan de kalla 
till ett extra distriktsårsmöte i stället. Extra distriktsårsmöte får endast behandla frågorna som de 
kallas för (§ 3:3 andra stycket) och ska kallas senast en månad innan det öppnas (§ 3:3 tredje stycket). 
Men så länge det extra årsmötet kallas med samma frågor som ett ordinarie årsmöte så har det 
kunnat ersätta det ordinarie årsmötet. 

Det har gjort att distrikt som missat att kalla till distriktsårsmöte i tid i stället kan göra det genom 
extra distriktsårsmöte. Möjligheten har varit extra viktig under kongressår då kongressombud 
måste rapporteras in senast en viss tid inför kongressen. Men med förändringarna kring ordinarie 
distriktsårsmöte som denna motion föreslår så försvinner det behovet då förbundsstyrelsen kan 
kalla till distriktsårsmöte. 

Nuvarande tolkning av stadgar må vara praktisk men den är också farlig. Om det går att kalla till 
extra distriktsårsmöte i stället för ordinarie distriktsårsmöte så finns det aldrig någon anledning 
att kalla till distriktsårsmöte två månader i förväg, varför göra det när det går att kalla till extra 
distriktsårsmöte en månad i förväg? Samtidigt kommer aldrig motioner att behandlas, då motioner 
inte kan skickas till extra distriktsårsmöte. Det finns heller inga regler om hur handlingar ska 
skickas ut och därför borde de rimligen kunna skickas samma dag eller inte alls. 
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Det är för att extra distriktsårsmöten är till för att komplettera ordinarie distriktsårsmöte och inte 
för att ersätta dem. Om nuvarande tolkning av stadgar står kvar bör även andra former av extra 
årsmöten i stadgar också tolkas lika. Detta skulle leda till att även en extra kongress skulle kunna 
kallas som ersätter ordinarie kongress. Extra kongresser behöver bara kallas en månad innan 
kongressen öppnas och har heller inga regler om motioner eller när handlingar behöver skickas ut. 
Det går alltså att tolka att förbundsstyrelsen bara behöver kalla till kongress en månad i förväg, 
strunta i att skicka ut handlingar och inte ta emot motioner. Om det någonsin skulle hända vore det 
förödande, det skulle förstöra mycket av vår föreningsdemokrati. Jag tror inte att förbundsstyrelsen 
skulle göra så, men varför riskera det? Vad händer om någon skulle vilja förstöra för UNF någon 
gång i framtiden? Vi måste värna om UNF:s demokrati och skydda den, även från det osannolika. 
Därför är det viktigt att det inte går att tolka stadgar som att det går att ersätta ordinarie årsmöten 
med extra årsmöten. 

Följdändringar
Ett problem som uppstår med förslaget på ändringar av stadgar kring hur ordinarie distriktsårsmöte 
kan kallas av förbundsstyrelsen är motioner. Om förbundsstyrelsen kallar till ett distriktsårsmöte 
två veckor i framtiden så finns det inte möjlighet för motioner att komma in i tid. Därför föreslås 
även en ändring av §3:2 fjärde stycket av stadgar (som reglerar när motioner ska ha inkommit och 
hur de ska behandlas) för att det ska gå att skicka in motioner även när förbundsstyrelsen kallar till 
distriktsårsmöte. 



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

318

Argumentation
Om en tror att det inte spelar så stor roll hur årsmöten kallas och hur de sker så kan dessa 
förändringar ses som onödiga. Men stadgarna är våra demokratiska spelregler och hur de tolkas 
kan spela stor roll för hur vem som får makt och hur makten ser ut. Det är farligt att ge allt för 
stora möjligheter till styrelser och det är nödvändigt att värna om våra högsta beslutande organ, 
årsmötena. 

Vi lever i en tid där politiken blir allt fulare. Bara förra året blev utfördes ett kuppförsök på en 
annan civilsamhällesorganisation, PeaceWorks. Personer från nationalistiska organisationer 
försökte att utnyttja ett digitalt årsmöte där många mötesberättigade hindrades från att delta för 
att själva ta makten över organisationen. Som tur var fanns möjligheter i stadgar för de externa 
revisorna att kalla till ett extrainsatt årsmöte, till dess åtgärdades de tekniska problemen och det 
mobiliserades medlemmar för att hindra kuppen. 

UNF:s uppbyggnad gör oss mycket svårare för externa att påverka, men det är fortfarande viktigt 
att vidare utveckla våra stadgar för att ytterligare stärka våra stadgar. 

Kongressen föreslås besluta

att ändra § 3:2 tredje stycket i stadgar till:
 ”Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsårsmöte senast två månader innan distriktsårsmötet öppnas.  

 Om distriktsstyrelsen inte har kallat till distriktsårsmöte så att det kan hållas i tid kan 

 förbundsstyrelsen kalla till distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt, dock senast två veckor innan  

 distriktsårsmötet öppnas.”

att lägga till följande mening på slutet av § 3:2 fjärde stycket i stadgar:
 ”Om förbundsstyrelsen kallat till distriktsårsmötet ska motioner i stället inkommit till   

 distriktsstyrelsen senast en vecka före distriktsårsmötet, då behöver distriktsstyrelsen inte yttra sig  

 över motionerna.” 

att  lägga till ett nytt stycke sist i § 3:3 av stadgar som lyder:
 ”Ett extra distriktsårsmöte kan inte helt ersätta ett ordinarie årsmöte”

att lägga till ett nytt stycke sist i § 2:3 av stadgar som lyder:
 ”En extra kongress kan inte helt ersätta en ordinarie kongress”

Motionärer

Simon Schönbeck

Lowe Elfström

UNF Nätverkets Styrelse
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Tydligare regler kring extra DÅM
Det är positivt att medlemmarna är uppmärksamma på potentiella problem och hot mot UNF:s 
interndemokrati. Därför är det glädjande att den här motionen inkommit till kongressen.  
 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas bild om att extra distriktsårsmöten inte är tänkta att 
användas som ersättning för ordinarie distriktsårsmöten. Samtidigt är stadgarna skrivna så att det 
inte finns något som hindrar distrikt från att gå tillväga på det viset. Därför tycker förbundsstyrelsen 
att det har varit naturligt att distrikt som missat att kalla till ordinarie årsmöte i år försökt lösa 
situationen på bästa sätt och dessutom hinna välja kongressombud.  
 
Förbundsstyrelsen anser att motionärerna för fram kloka resonemang om både de risker som finns 
kring att förtroendevalda kan missbruka nuvarande skrivningar och hot om   årsmöteskupper från 
grupper som inte delar UNF:s värderingar. Därför tycker förbundsstyrelsen att motionen sista två 
att-satser är bra då de förhindrar att extra årsmöten kan fatta lika många och genomgripande beslut 
som ordinarie årsmöten. Samtidigt öppnar de föreslagna skrivningarna upp för att vissa ärenden 
som normalt hanteras på ordinarie årsmöten kan hanteras på extra årsmöten. Detta är bra då det 
exempelvis kan hända att ekonomiska berättelsen inte är färdig till det ordinarie distriktsårsmötet, 
eller att det inte går att få ihop en full styrelse för tillfället. Sådana frågor kan då behandlas på ett 
extrainsatt årsmöte vid ett senare tillfälle.  
 
Förbundsstyrelsen anser att det är tydligt att det i tredje stycket i  § 3:2 menas att förbundsstyrelsen 
också behöver kalla två månader innan ett ordinarie distriktsårsmöte som ska hållas senare under 
året. Därför anser vi att motionens första två att-satser bör avslås.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att  avslå motionens första två att-satser

att  bifalla motionens två sista att-satser
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Organisationsutskottets svar på motion om Tydligare regler kring extra DÅM
Organisationsutskottet anser det vara mycket viktigt för UNF som organisation att ha tydliga 
stadgar som utvecklas för att förhindra missförstånd. Motionärerna lyfter relevanta förslag som vi 
tror kan stärka organisationens stadgar. Organisationsutskottet föreslår därför kongressen besluta

att  bifalla motionen i sin helhet
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Motion nr 15  
om Längre tid för att skriva motioner (12l)
På UNF:s distrikts och föreningars årsmöten inkommer sällan motioner. Vilket är synd för att det 
gör att medlemmar har svårare att påverka sin förening och gör årsmöten svårare när förslag läggs 
på mötet. Jag tror att detta delvis beror på att många glömmer bort att skriva och skicka in  
motioner i tid. 

Distriktsårsmöten kallas som senast två månader innan årsmötet och motioner ska vara inne 
senast sex veckor före mötet. Föreningsårsmöten kallas som senast fyra veckor innan årsmötet och 
motioner ska vara inne senast två veckor före mötet. De flesta börjar inte tänka på motioner förrän 
de blir kallade till årsmötet. Alltså har en oftast bara två veckor på sig att komma på en motion, 
skriva den och skicka in den. Det är onödigt kort tid.

Det är sällan distriktens och föreningarnas årsmöten har överväldigande mycket handlingar som 
ombud och styrelse måste gå igenom innan årsmötet och jag ser inget behov av de har så lång 
tid mellan sista motionsdag och årsmötet. Därför tycker jag att motioner ska vara inskickade till 
årsmöten senast två veckor före distriktsårsmötet och en vecka före föreningsårsmötet. Det skulle 
göra det enklare att motionera och delta i UNF:s demokrati.

Kongressen föreslås besluta

att ändra § 3:2 fjärde stycket i stadgar till:
 ”Varje medlem, förening och krets inom distriktet kan skicka motioner till distriktsårsmötet.  

 Distriktsstyrelsen ska ha fått motionerna senast två veckor före distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen  

 ska yttra sig över varje motion.”

att  ändra § 4:2 fjärde stycket i stadgar till: 
 ”Varje medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått motionerna  

 senast en vecka före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.”

Motionärer:
Simon Schönbeck

Lowe Elfström

Victor Andersson

Pontus Beskow Borg

Hampus Haugland

UNF Nätverkets Styrelse
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Längre tid för att skriva motioner
Behovet motionärerna lyfter om att bättra på UNF:s interna demokrati är definitivt en fråga som 
kräver konstant översyn och utveckling. Dock är det inte endast genom stadgeändringar som vår 
interna demokrati förbättras, det görs även genom kontinuerlig folkbildning inom våra distrikt 
och föreningar. Medlemmar har ett helt år på sig att fundera över motioner till årsmöten, distrikts- 
och föreningsstyrelser har även ett år på sig att uppmuntra medlemmarna att skriva motioner hela 
vägen fram till motionsstoppet. 
 
Att ändra i stadgarna ska inte heller göras som en snabblösning, det måhända vara så att förslagen 
från motionärerna är en någorlunda bra lösning för UNF som organisation just nu, eller de 
kommande två åren, men våra stadgar bör inte ändras från kongress till kongress. Om 3 år kan 
det vara så att en, eller två veckor blir alldeles för kort tid för en distrikt- eller föreningsstyrelse att 
besvara alla inkomna motioner på.  
 
Att ändra i stadgar istället för att lösa det grundläggande problemet i verksamheten är inte ett 
långsiktigt alternativ. Dock ser förbundsstyrelsen positivt på andra typer av förslag som kan tänkas 
lösa samma problem.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta

att avslå förslaget i sin helhet
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Organisationsutskottets svar på motion om Längre tid för att skriva motioner
På grund av att handlingar till distriktsårsmötet ska vara besvarade och tillgängliga för medlemmar 
senast 10 dagar före årsmötets öppnande (§3:2, femte stycket), får distriktsstyrelsen, ifall denna 
motion bifalles, endast fyra dagar på sig att besvara eventuella motioner, enligt oss en allt för kort 
tidsfrist. Däremot håller vi med motionärerna om problemen som kan följa av att det är sex veckor 
från sista dag för insändning av motioner, och distriktsårsmötets öppnande. Organisationsutskottet 
yrkar därmed på en förkortning av tiden till fyra veckor istället för dagens sex. 

Gällande den andra att-satsen angående motioner till föreningsårsmöten, anser vi att en vecka är 
för kort tid för att styrelsen ska kunna besvara samt sammanställa handlingarna. Vi anser att de 
nuvarande bestämmelserna på två veckor är bra som det är. 

Vi föreslår kongressen besluta 

att  ändra § 3:2 fjärde stycket i stadgar till:
 ”Varje medlem, förening och krets inom distriktet kan skicka motioner till distriktsårsmötet.  

 Distriktsstyrelsen ska ha fått motionerna senast fyra veckor före distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen  

 ska yttra sig över varje motion.”

att  avslå motionens andra att-sats
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Motion nr 16 om Ta bort det obligatoriska 
årsmötesärendet gällande årsmötesutskott (12m)
Bakgrund
Jag har berett ganska många årsmöten under min tid som ideellt engagerad. Flertalet av dessa har 
ägt rum utanför UNF och nykterhetsrörelsen. Men aldrig förut har jag blivit så fundersam över 
de obligatoriska årsmötesärendena som i vår organisation. Jag syftar främst på ärende f) i listan 
över obligatoriska ärenden till distriktsårsmötena. Kravet på att lämna rapport om eventuella 
distriktsårsmötesutskott härstammar från en svunnen tid då vi var betydligt större än vad vi är idag. 
Vissa menar att ordet ”eventuellt” i satsen innebär att punkten inte behöver tas upp, men tolkningen 
är inte alltid helt självklar och med tanke på att protokollet även ska kunna godkännas av externa 
parter är det idag ett måste att ha med.

Visst är det inte mycket extra men det är onödigt och överflödigt. I stället för att ha med mer än 
nödvändigt borde vi begränsa oss till det nödvändiga för att föra föreningskunskapen, demokratin 
och våra distriktsårsmöten mer tillgängliga för våra medlemmar! Årsmöten är ofta en krånglig och 
ibland nervös process för den som inte är van föreningsmänniska. Det gör att årsmötet uppfattas 
tråkigt och deltagarantalet kan bli lågt. Även om ett ärende mindre inte gör världens skillnad så är 
det ett steg i rätt riktning!

Och bara för att ärendet inte längre är obligatoriskt betyder inte det att det inte får tas upp, ett 
distriktsårsmöte kan självklart välja att ha med det på sin dagordning i alla fall. Men för den stora 
massan distriktsstyrelseledamöter och årsmötespresidialer som bereder distriktsårsmöten är 
punkten överflödig och onödig. Varför ska vi göra det krångligare än vad det behöver vara? Gör 
föreningskunskapen och demokratin lättare att ta del av och hänga med i, ta bort det som inte är 
absolut nödvändigt. Stryk ärende f) från listan över obligatoriska distriktsårsmötes-ärenden!

Förslag till beslut

att ta bort ärende ”f) rapport om eventuella distriktsårsmötesutskott” från första

stycket under stadgarnas § 3:6 Distriktårsmötesärenden” samt,

att konsekvensjustera stadgarna därefter.

Undertecknat
Hampus Haugland



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

325

Förbundsstyrelsens svar på motion om Ta bort det obligatoriska 
årsmötesärendet gällande årsmötesutskott
Tack för en bra motion! Förbundsstyrelsen anser att det inte är nödvändigt att ta bort punkten 
om årsmötesutskott för distriktsårsmöten. Just nu är det ingen eller väldigt få som använder 
utskotten och då säger på mötet att inget finns att rapportera. Däremot ser vi att när vi växer som 
organisation så har distrikten ett verktyg att bygga en starkare interndemokrati hos sig själva. 
Detta ser vi som ett medel i att stärka medlemmar och deras engagemang. Att få vara med att tycka 
saker om distriktsstyrelsens förslag inför årsmötet är något vi vill uppmuntra till. Inför vår digitala 
kongress kommer vi ha utskott som svarar på våra förslag och om detta också arbetas med i våra 
distrikt så skapar vi en kontinuitet! 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
 
att avslå motionen i sin helhet
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Organisationsutskottets svar på motion om Ta bort det obligatoriska 
årsmötesärendet gällande årsmötesutskott
Organisationsutskottet håller med om att ärendet om distriktsårsmötesutskott är icke nödvändig då 
många distriktsstyrelser inte utser utskott, och att även om ärendet inte längre blir ett måste att ta 
upp på distriktsårsmöten så kan distrikten fortfarande välja att ta upp det.

Organisationsutskottet föreslår därför kongressen besluta

att  bifalla motionen i sin helhet.
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Motion nr 17 om Begränsning av energidryck (12n)
UNF definierar en drog som beroendeframkallande, giftig och berusande. Genom tiderna har 
den definitionen inneburit att flertalet olika substanser automatiskt har blivit förbjudna inom 
organisationen. Andra substanser såsom kaffe och socker omfattas inte av detta, eftersom de inte är 
lika helomfattande av denna definition.

På sistone har energidryck blivit ett stort problem i samhället. På grund av koffeinet i energidryck 
är den beroendeframkallande och orsakar högt blodtryck hos ungdomar, som en direkt följd av 
att den inte är tänkt att förtäras av yngre. Högt blodtryck drabbar oftast äldre och leder till andra 
följdsjukdomar såsom hjärtinfarkter och stressyndrom. Energidryck är sinnesförändrande och 
giftigt, vilket orsakar ett problem inom vår rörelse som vi inte kan blunda för. Motionärernas åsikt 
är därför att vi som organisation måste förhålla oss annorlunda till detta, och sätta en tydlig riktlinje 
för vår verksamhet och våra medlemmar att ställa sig bakom.

Vi vill att UNF ska stå i framkant och förbjuda energidrycker från våra aktiviteter. Som 
organisation kan vi inte förbjuda ungdomar i stort att förtära energidrycker, men det borde vara en 
självklarhet att inte uppmuntra till detta när vi arrangerar aktiviteter. Däremot stoppar detta inte 
oss till att arbeta för ett förbud mot energidryck hos ungdomar under 18 år. Inte heller bör våra 
gemensamma medel gå åt till att ytterligare förstärka normaliseringen av energidrycker. Stora delar 
av våra medlemmar är under 15 år, och det kan leda till utanförskap inom organisationen att inte 
alla får ta del av vad som är gemensamt inköpt. 

Vi yrkar för

att UNF förbjuder införskaffandet och intaget av energidrycker
 under vår verksamhet oavsett nivå i organisationen.

att medlemmar som bryter mot regeln om energidryck blir ombedda att 
 lägga undan drycken på en diskret plats tills aktiviteten är över. 
 Vid upprepade regelbrott eller vägran bör medlemmen skickas hem på egen bekostnad. 

att uppdragsge åt förbundsstyrelsen att se över organisationens riktlinjer 
 och ta fram en policy kring konsumtion av energidrycker till kongressen 2023, utifall att  
 första att-satsen i denna motion faller.

Amanda Dafors och Martin Wennberg

UNF Norrbottens distriktsstyrelse 2020/2021.
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Förbundsstyrelsens svar på motion Begränsning av energidryck
Förbundsstyrelsen delar inte bilden om att energidricka skulle vara ett stort samhällsproblem och 
att det skulle påverka en stor befolkningsmängd negativt. Motionärerna påstår att energidricka 
är sinnesförändrande, beroendeframkallande och giftigt, den aktiva substansen koffein som också 
finns i kaffe är den som skapar känsla av pigghet och som kan medföra problem för personer som är 
i någon form av riskgrupp.  
 
Vi anser inte att koffein räknas som en drog och att om vi skulle förbjuda energidricka skulle vi 
också behöva begränsa kaffe. På 1177 står det om energidricka att det är på ett ungefär samma intag 
av koffein av en 250 ml energi dricka som en vanlig kopp kaffe. Förbundsstyrelsen vill dock lägga 
till att koffein ska intas med måttlighet oavsett om det är kaffe eller en burk energidricka. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
 
att avslå motionen i sin helhet
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Politikutskottets svar på motion om Begränsning av energidryck
Vi delar samma uppfattning som förbundsstyrelsens motionssvar

Med anledning av allt ovanstående så föreslår politikutskottet kongressen besluta

att avslå motionen i sin helhet



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

330

Motion nr 18 om Medlemsavgift i stadgarna (12o)
Nuvarande formulering i § 1:6 i stadgarna är otydlig hur beslut tas kring medlemsavgift samt 
bekräftelse av medlemskap i UNF. Junis har en mer tydlig formulering av medlemsavgift och 
bekräftelse av medlemskapet, där det tydligt står på vilken nivå besluten om medlemsavgift tas samt 
hur bekräftelsen av medlemskapet ska gå till.

Nuvarande lydelse
§ 1:6 Medlemsavgift
Varje medlem ska betala den medlemsavgift som kongressen, distriktsårsmötet eller 
föreningsårsmötet har bestämt. Föreningsstyrelsen kan besluta att en medlem ska vara befriad från 
att betala medlemsavgift.

Förslag på lydelse
§1:6 Medlemsavgift och bekräftelse av medlemskapet
Kongressen kan besluta om medlemsavgift för medlemmarna i förbundet, distriktsårsmötet för 
medlemmarna i distriktet och föreningsårsmötet för medlemmarna i föreningen. 
Föreningsstyrelsen kan besluta att en medlem ska vara befriad från att betala sina avgifter. 
Varje medlem ska bekräfta sitt medlemskap varje år. Om en medlem är skyldig att betala 
medlemsavgift bekräftas medlemskapet genom att medlemmen betalar avgiften. I annat fall 
bekräftas medlemskapet på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar. 

Genom denna ändring av paragrafen finns en tydlighet kring vilka som tar beslut om 
medlemsavgiften, och vilken nivå som besluter avser. Idag saknas en beskrivning av att 
en årlig bekräftelse ska se. I förslaget förtydligas det med att bekräftelse ska ske årligen via 
betalning av beslutad medlemsavgift, saknas beslut kring medlemsavgift utgår man från det som 
förbundsstyrelsen har beslutat kring bekräftelse.

Därför föreslår vi kongressen besluta

att Ändra paragraf 1:6 i UNF:s stadgar till
 §1:6 Medlemsavgift och bekräftelse av medlemskapet

 Kongressen kan besluta om medlemsavgift för medlemmarna i förbundet, distriktsårsmötet   

 för medlemmarna i distriktet och föreningsårsmötet för medlemmarna i föreningen. 

 Föreningsstyrelsen kan besluta att en medlem ska vara befriad från att betala sina avgifter.

 Varje medlem ska bekräfta sitt medlemskap varje år. Om en medlem är skyldig att betala   

 medlemsavgift bekräftas medlemskapet genom att medlemmen betalar avgiften. I annat fall   

 bekräftas medlemskapet på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg 

Motionär
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Medlemsavgift i stadgarna
Tack för motionen. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt med tydlighet i 
stadgarna kring hur och var besluten kring medlemsavgift tas. Vi har i förslaget kring revidering av 
stadgarna gjort ett presenterat en alternativ formulering motionärens för att förtydliga processen 
kring medlemsavgift.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att avslå motionen i sin helhet
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Ekonomiutskottets svar på motion om Medlemsavgift i stadgarna
Tydlighet är viktigt i stadgar, därför instämmer vi med motionens andemening. Men 
förbundsstyrelsen har föreslagit ett annat förtydligande av stadgar i propositionen om 
stadgeändring. Vi tror att förbundsstyrelsens förslag är något tydligare och mer koncist. Därför 
föreslår vi att kongressen avslår motionen i sin helhet till förmån för förbundsstyrelsens förslag. 

Kongressen föreslås besluta

att avslå motionen i sin helhet
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Motion nr 19 om UNF:s distriktsgränser (12p)
På kongressen 2019 antogs både förbundsstyrelsens förslag rörande distriktsgränserna i stadgarna 
och riksstyrelsens förslag på samma paragraf i stadgarna, beroende på att båda antogs så körde 
riksstyrelsens förslag över förbundsstyrelsens förslag iom att den var senare i protokollet

I aktuella skrivning i stadgarna §3:1 ”Förbundets distriktsgränser fastställs av förbundsstyrelsen”. 
Detta i enlighet med riksstyrelsens förslag på denna paragraf, förbundsstyrelsen hade föreslagit 
på denna punkt till kongressen att det är kongressen som fastställer distriktsgränserna och inte 
förbundsstyrelsen.

Det är mer rimligt att det är kongressen som beslutar om UNF:s distriktsgränser och inte 
förbundsstyrelsen. Det är i nuläget kongressen som beslutar om distrikt ska gå samman, upplösas 
eller bildas enligt §3:13. Utifrån detta naturligt att kongressen styr även denna punkt om 
distriktsgränserna.

Därför föreslår vi kongressen besluta

att  ändra §3:1 ifrån ”Förbundets distriktsgränser fastställs av förbundsstyrelsen” till ” 
 Förbundets distriktsgränser fastställs av UNF:s kongress”

att  göra redaktionell ändring §3:1 ifrån ”Bestämmelser om hur distrikt kan bildas, gå samman  

 och upplösas finns i §3:15” till ”Bestämmelser om hur distrikt kan bildas, gå samma och  

 upplösas finns i §3:13”

Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg

Motionär
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Förbundsstyrelsens svar på motion om UNF:s distriktsgränser
Förbundsstyrelsen värnar UNF:s demokrati och den demokratiska makt medlemmarna har och 
bör ha över organisationen. Förbundsstyrelsen ser dock gärna att skrivningen om fastställande av 
distriktsgränser står kvar i stadgarna i sin nuvarande form och att kongressen istället uppdragsger 
förbundsstyrelsen att utreda och sedan fastställa distriktsgränser om det uppkommer en önskan om 
förändring. Detta för att säkerställa ett väl underbyggt och långsiktigt hållbart beslut. 
 
Förbundsstyrelsen är även väldigt tacksamma över att vi har skarpsynta medlemmar som kan 
uppmärksamma behov för korrigering när det finns och välkomnar detta.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta

att avslå motionens första att-sats

att bifalla motionens andra att-sats
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Organisationsutskottets svar på motion om UNF:s distriktsgränser
Organisationsutskottet håller med om att kongressen bör vara de som beslutar om UNF:s 
distriktsgränser.

Vi föreslår därför kongressen besluta

att  bifalla motionens första att-sats

att  anse den andra att-satsen besvarad genom förbundsstyrelsens förslag


